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Resum del Projecte
 

Els sistemes de monitorització
bàsicament per un µC que captura els senyals a processar, i els envia per un canal de 
transmissió cap a un terminal receptor, com ara un ordinador, que els representarà 
d’alguna manera.  

Cada cop més els sistemes de transmissió de dades formen part del nostre entorn 
tecnològic. Aquesta tecnologia és cada cop més accessible, fins i tot per aquells qui no 
treballen en entorns professionals o educatius. Els avantatges dels sistemes de 
transmissió sense fils han 
cada aplicació en particular. 

L’estàndard Bluetooth és una norma oberta que possibilita la connexió sense fils de 
dades entre dispositius remots de curt abast, com ara ordinadors i telefonia mòbil.
través d’una banda de l’espectre 
compatible, es va dissenyar pensant bàsicament en tres objectius: petita mida, mínim 
consum i baix preu. La major part d’aquests dispositius permeten abastar distàncies 
aproximadament 10 metres.

Dins de l’àmbit de la telefonia cel·lular, cada cop existeixen més dispositius mòbils 
amb possibilitat de fer córrer aplicacions creades 
per algun mitjà, utilitzant alguna plataforma en concr
d’aplicacions en línia va ser la dels jocs, majoritàriament creats amb una versió 
reduïda de JAVA (J2ME) i destinada exclusivament per a aplicacions mòbils. Amb 
l’aparició de les API JSR-82 per a Bluetooth, l’usuari obté
establir comunicacions entre dispositius sense haver de involucrar
del protocol bluetooth. 

Aquest projecte tracta dels treballs 
de dos instruments de mes
mòbil amb connexió Bluetooth i amb una aplicació generada amb J2ME

Ambdós instruments permeten mesurar tensions en DC i AC per sobre de la tensió de 
línea i inferiors a les desenes de mV
de l’Oscil·loscopi, podem representar senyals en el temps amb un ample de banda del 
senyal properes als 400KHz, amb una freqüència de mostreig de fins a 50KHz i per a 
senyals periòdiques de fins a 8MHz
especificacions mínimes que permeten dotar
àmbits per la seva reducció de cost i volum.

Els materials bàsics utilitzats són: un 
físicament amb un mòdul Bluetooth de la casa Roving Networks , i un telèfon Nokia 
N73 sota sistema operatiu Symbian que incorpora les API JSR
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amb possibilitat de fer córrer aplicacions creades pels propis usuaris o descarregades 
per algun mitjà, utilitzant alguna plataforma en concret.  El mercat pioner en la difusió 
d’aplicacions en línia va ser la dels jocs, majoritàriament creats amb una versió 
reduïda de JAVA (J2ME) i destinada exclusivament per a aplicacions mòbils. Amb 

82 per a Bluetooth, l’usuari obté les funcions necessàries per 
establir comunicacions entre dispositius sense haver de involucrar-se en la complexitat 

tracta dels treballs encarats en l’àmbit educatiu per a la implementació 
de dos instruments de mesura: el Voltímetre i l’Oscil·loscopi digital, utilitzant un telèfon 

amb connexió Bluetooth i amb una aplicació generada amb J2ME

permeten mesurar tensions en DC i AC per sobre de la tensió de 
i inferiors a les desenes de mV, amb un error de mesura inferior al 2%. En el cas 

podem representar senyals en el temps amb un ample de banda del 
senyal properes als 400KHz, amb una freqüència de mostreig de fins a 50KHz i per a 

de fins a 8MHz. Amb els resultats obtinguts, es garanteixen unes 
especificacions mínimes que permeten dotar-lo de certa aplicabilitat en 
àmbits per la seva reducció de cost i volum. 

Els materials bàsics utilitzats són: un µC de 8-bits de la família PIC16F enllaçat 
físicament amb un mòdul Bluetooth de la casa Roving Networks , i un telèfon Nokia 
N73 sota sistema operatiu Symbian que incorpora les API JSR-82 per a Bluetooth.
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Resumen del Proyecto
 

Los sistemas de monitorización de datos de corto alcance más usuales, e
formados básicamente por un 
un canal de transmisión hacia un terminal receptor, como un ordenador, que los 
representará de alguna manera.

Cada vez más los sistemas de transmisión de datos forman p
tecnológico. Esta tecnología es cada vez más accesible, incluso para aquellos que no 
trabajan en entornos profesionales o educativos. Las ventajas de los sistemas de 
transmisión inalámbricos han permitido desarrollar diferentes está
adecuan a cada aplicación en particular.

El estándar Bluetooth es una norma abierta que posibilita la conexión inalámbrica de 
datos entre dispositivos remotos de corto alcance, como ordenadores y telefonía móvil. 
A través de una banda del esp
compatible, se diseñó pensando básicamente en tres objetivos: pequeño tamaño, 
mínimo consumo y bajo precio. La mayor parte de estos dispositivos permiten abarcar 
distancias de aproximadamente 10 metr

Dentro del ámbito de la telefonía celular, cada vez existen más dispositivos móviles 
con posibilidad de hacer correr aplicaciones creadas por los propios usuarios o 
descargadas por algún medio, utilizando alguna plataforma en concreto. El mercado 
pionero en la difusión de aplicaciones en línea fue la de los juegos, en su mayoría 
creados con una versión reducida de JAVA (J2ME) y destinada exclusivamente para 
aplicaciones móviles. Con la aparición de las API JSR
obtiene las funciones necesarias para establecer comunicaciones entre dispositivos 
sin tener que involucrarse en la complejidad del protocolo bluetooth.

Este proyecto trata de los trabajos encarados en el ámbito educativo para la 
implementación de dos instrumentos de m
utilizando un teléfono móvil con conexión Bluetooth y con una aplicación generada con 
J2ME. 

Ambos instrumentos permiten medir tensiones en DC y AC por encima de la tensión 
de línea e inferiores a las decenas 
caso del Osciloscopio, podemos representar señales en el tiempo con un ancho de 
banda de la señal cercanas a 400KHz, con una frecuencia de muestreo de hasta 
50KHz y para señales periódicas de hasta 8MHz. 
garantizan unas especificaciones mínimas que permitan dotarlo de cierta aplicabilidad 
en diversos ámbitos por su reducción de coste y volumen.

Los materiales básicos utilizados son: un 
físicamente con un módulo Bluetooth de la casa Roving Networks, y un teléfono Nokia 
N73 bajo sistema operativo Symbian que incorpora las API JSR
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Abstract
 

The monitoring systems of most common short
that captures the signal processing, and send
terminal, such as a computer, which represent this data.

Increasingly, data transmission systems are part of our technological environment. This 
technology is increasingly accessible, even for those who do not work in professional 
or educational environment
allow to develop different standards that are appropriate to each particular application.

The Bluetooth standard is an open standard that enables wireless data between 
remote devices short range, such as computers and mobile phones. Through a 
spectrum band available globally 
primarily for three purposes: small size, low consumption and low price. Most of these 
devices can cover distances of about 10 meters.

Within the field of cellular telephony, there are increasingly more mobil
the possibility to run applications created by users themselves or downloaded by any 
means, using a particular platform. The pioneer in the dissemination of market 
applications was online gaming mostly created with a smaller version of JAVA 
and designed exclusively for mobile applications. With the advent of the JSR
Bluetooth, the user obtains the necessary functions to establish communications 
between devices without having to engage in the complexity of the Bluetooth proto

This project is the work facing in education for the implementation of two measurement 
instruments: the digital Voltmeter 
connection with an application built with J2ME.

Both instruments can measure 
below of the tens of mV, with a measurement error less than 2%. In the case of 
Oscilloscope, we can represent signals in time with a bandwidth of the signal close to 
400KHz, with sampling frequency up to 50KH
With the results achieved, 
applicability in various fields 

The basic materials used are
Bluetooth module from Roving Networks house, and a Nokia N73 phone under 
Symbian OS which incorporates APIs for Bluetooth JSR
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Abstract 

The monitoring systems of most common short-range data, consist basically of a 
that captures the signal processing, and send it by a transmission channel 
terminal, such as a computer, which represent this data. 

transmission systems are part of our technological environment. This 
technology is increasingly accessible, even for those who do not work in professional 

environment. The advantages of wireless transmission systems have 
ferent standards that are appropriate to each particular application.

The Bluetooth standard is an open standard that enables wireless data between 
remote devices short range, such as computers and mobile phones. Through a 
spectrum band available globally (2.4 GHz) and supported worldwide, was designed 
primarily for three purposes: small size, low consumption and low price. Most of these 
devices can cover distances of about 10 meters. 

Within the field of cellular telephony, there are increasingly more mobil
the possibility to run applications created by users themselves or downloaded by any 
means, using a particular platform. The pioneer in the dissemination of market 

online gaming mostly created with a smaller version of JAVA 
and designed exclusively for mobile applications. With the advent of the JSR
Bluetooth, the user obtains the necessary functions to establish communications 
between devices without having to engage in the complexity of the Bluetooth proto

is the work facing in education for the implementation of two measurement 
Voltmeter and Oscilloscope, using a cell phone with Bluetooth 

connection with an application built with J2ME. 

Both instruments can measure DC and AC voltages above electrical network 
below of the tens of mV, with a measurement error less than 2%. In the case of 

, we can represent signals in time with a bandwidth of the signal close to 
400KHz, with sampling frequency up to 50KHz and for periodic signals up to 8MHz. 

, we can guarantee a minimum spec that can give it some 
applicability in various fields because the reduction of cost and volume.

are: an 8-bit µC of the PIC16F family physically linked with a 
Bluetooth module from Roving Networks house, and a Nokia N73 phone under 
Symbian OS which incorporates APIs for Bluetooth JSR-82. 
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the possibility to run applications created by users themselves or downloaded by any 
means, using a particular platform. The pioneer in the dissemination of market 

online gaming mostly created with a smaller version of JAVA (J2ME) 
and designed exclusively for mobile applications. With the advent of the JSR-82 API for 
Bluetooth, the user obtains the necessary functions to establish communications 
between devices without having to engage in the complexity of the Bluetooth protocol. 

is the work facing in education for the implementation of two measurement 
, using a cell phone with Bluetooth 

electrical network and 
below of the tens of mV, with a measurement error less than 2%. In the case of 

, we can represent signals in time with a bandwidth of the signal close to 
z and for periodic signals up to 8MHz. 

guarantee a minimum spec that can give it some 
the reduction of cost and volume. 

physically linked with a 
Bluetooth module from Roving Networks house, and a Nokia N73 phone under   
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1. Sigles i Acrònims utilitzats
 

AC  Alternating Current (Corrent Altern)

ADC  Analogic Digital Conver

API   Application Programming Interface (Interfície de Programació 
d’Aplicacions)

CPU  Central Processing Unit (Unitat de Procés Central)

CCP  Capture Compare PWM (Capturador Comparador Modulador Ample de 
Pulsos) 

DC  Direct Current (Corrent Continu)

FPGA  Field Programmable Gate Array (

J2ME  Java 2 Micro Edition (Llenguatge programació Java en edició reduïda)

RAM  Random Access Memory (Memòria d’Accés Aleatori)

SMS  Short Message Service (Serve

SPI  Serial Peripheral Interface (Interfície Perifèrica Sèrie)

UART  Universal Asynchronus Reciver Transmitter (Transmissor i Receptor 
Universal Asíncron)

PIC  Peipheral Interface Controller (
Techology Inc

SMARTPHONE  (Telèfon intel·ligent)

VREF  Tensió de referència

µC  microController (microControlador)

MHz  Mega Hertz 

KHz  Kilo Hertz 

ms  Mil·l iSegon 

µs  micro Segon

mA / mAh mil·li Ampers

mV  mil·liVolts 
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Sigles i Acrònims utilitzats

Alternating Current (Corrent Altern) 

Analogic Digital Converter (Conversor Digital Analògic) 

Application Programming Interface (Interfície de Programació 
d’Aplicacions) 

Central Processing Unit (Unitat de Procés Central) 

Capture Compare PWM (Capturador Comparador Modulador Ample de 

Current (Corrent Continu) 

Field Programmable Gate Array (matriu de portes programables)

Java 2 Micro Edition (Llenguatge programació Java en edició reduïda)

Random Access Memory (Memòria d’Accés Aleatori) 

Short Message Service (Servei de Missatges Curts) 

Serial Peripheral Interface (Interfície Perifèrica Sèrie) 

Universal Asynchronus Reciver Transmitter (Transmissor i Receptor 
Asíncron) 

Peipheral Interface Controller (Família de µCs fabricats per 
echology Inc 

(Telèfon intel·ligent) 

Tensió de referència 

microController (microControlador) 

 

 

egon 

Ampers/ mil·li Ampers hora 

 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

Sigles i Acrònims utilitzats 

Application Programming Interface (Interfície de Programació 

Capture Compare PWM (Capturador Comparador Modulador Ample de 

matriu de portes programables) 

Java 2 Micro Edition (Llenguatge programació Java en edició reduïda) 

Universal Asynchronus Reciver Transmitter (Transmissor i Receptor 

s fabricats per MicroChip 
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2. Introducció
 

En el transcurs d’alguns anys com a professor docent en els cicles formatius de 
l’especialitat de Sistemes Electrònics, hom ha reflexionat sobre els tipus d’activitats
pràctiques que proposava als seus alumnes
procés d’autoavaluació basat en la observaci
que millor s’adaptaven per l’aprenentatge de l’alumne 
certa autonomia. Aquestes activitats certament havien de ser 
la millor paraula que les defin

Per contrast, recorda les que havia posat en pràctica a la universitat.
més pedagògic d’aquestes, l’aprofundiment en una certa àrea quedava a la elecció del 
mateix estudiant en quant al nombre d’hores que estava disposat a investigar. En 
aquest sentit, fora d’un laboratori, l’estudiant té poques possibilitats de desenvolupar 
algun projecte atractiu que tingui un
recursos. 

Entre aquests estudiants, s
en la seva activitat pràctica en el camp
bona part estaria d’acord en que el instrument per excel·lència seria l’Oscil·loscopi, 
probablement alguns d’ells li trauria 
propi.  

De la universitat, personalment foren molt útils les activitats centrades en la 
programació d’un terminal 
utilitzant una interfície i un protocol determinat.
professional en la docència, quan hom 
(µCcontroladors) com a una arquitectura
major prestacions. 

En els darrers anys, amb el desenvolupament dels terminals mòbils de tipus 
SmartPhone (Telèfon intel·ligent) àmpliament utilitzats, l’usuari està 
dispositiu que li permet concentrar 
diferents amb un valor afegit, la mobilitat. Dotar aquesta eina d’aplicacions útils 
feina dels professionals, però també pot ser
per als estudiants. 

En un intent d’aprofitar la tecnologia a l’abast de t
mesura low-cost per facilitar el treball en el àmbit educatiu i semi
àmbit educatiu perquè es facilita diversos dissenys de comprovada aplicabilitat que es 
poden realitzar amb una ProtoBoard (placa de proves) donant certa flexibilitat al 
dissenyador per reestructurar alguna 
perquè el disseny ofereix la possibilitat de construir un prototipus que acompleix unes 
especificacions que garanteixen certa funcionalitat, com ara en treballs de camp. 
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Introducció 

el transcurs d’alguns anys com a professor docent en els cicles formatius de 
l’especialitat de Sistemes Electrònics, hom ha reflexionat sobre els tipus d’activitats

que proposava als seus alumnes relacionades amb la electrònica
autoavaluació basat en la observació, hom s’adaptava a oferir les activitats 

que millor s’adaptaven per l’aprenentatge de l’alumne i que els permetés desenvolupar 
certa autonomia. Aquestes activitats certament havien de ser atractives i 

illor paraula que les definiria és que havien de ser útils. 

recorda les que havia posat en pràctica a la universitat. Degut al caràcter 
més pedagògic d’aquestes, l’aprofundiment en una certa àrea quedava a la elecció del 

quant al nombre d’hores que estava disposat a investigar. En 
aquest sentit, fora d’un laboratori, l’estudiant té poques possibilitats de desenvolupar 
algun projecte atractiu que tingui un resultat satisfactori, majoritàriament per manca de 

aquests estudiants, si haguéssim de triar quin és el instrument que més ha influït 
activitat pràctica en el camp relacionat amb l’electrònica, segurament una 

bona part estaria d’acord en que el instrument per excel·lència seria l’Oscil·loscopi, 
probablement alguns d’ells li trauria bon rendiment si disposés algun model per a ús 

ersonalment foren molt útils les activitats centrades en la 
programació d’un terminal ordinador que interactuava amb un dispositiu extern, 

ilitzant una interfície i un protocol determinat. Però no va ser fins a 
la docència, quan hom va aprofundir en la programació dels µC 

una arquitectura per dotar als aparells de certa intel·lig

En els darrers anys, amb el desenvolupament dels terminals mòbils de tipus 
SmartPhone (Telèfon intel·ligent) àmpliament utilitzats, l’usuari està en possessió

que li permet concentrar multitud d’aplicacions per realitzar tasq
diferents amb un valor afegit, la mobilitat. Dotar aquesta eina d’aplicacions útils 
feina dels professionals, però també pot ser-ho per als no professionals i en especial 

’aprofitar la tecnologia a l’abast de tothom, es vol crear un instrument de 
cost per facilitar el treball en el àmbit educatiu i semi-professional.

àmbit educatiu perquè es facilita diversos dissenys de comprovada aplicabilitat que es 
poden realitzar amb una ProtoBoard (placa de proves) donant certa flexibilitat al 
dissenyador per reestructurar alguna part del sistema. En el  àmbit semi
perquè el disseny ofereix la possibilitat de construir un prototipus que acompleix unes 

que garanteixen certa funcionalitat, com ara en treballs de camp. 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

el transcurs d’alguns anys com a professor docent en els cicles formatius de 
l’especialitat de Sistemes Electrònics, hom ha reflexionat sobre els tipus d’activitats 

relacionades amb la electrònica. En un 
ó, hom s’adaptava a oferir les activitats 

i que els permetés desenvolupar 
atractives i motivadores, i 

Degut al caràcter 
més pedagògic d’aquestes, l’aprofundiment en una certa àrea quedava a la elecció del 

quant al nombre d’hores que estava disposat a investigar. En 
aquest sentit, fora d’un laboratori, l’estudiant té poques possibilitats de desenvolupar 

majoritàriament per manca de 

que més ha influït 
l’electrònica, segurament una 

bona part estaria d’acord en que el instrument per excel·lència seria l’Oscil·loscopi, i 
algun model per a ús 

ersonalment foren molt útils les activitats centrades en la 
un dispositiu extern, 

no va ser fins a la dedicació 
va aprofundir en la programació dels µC 

dotar als aparells de certa intel·ligència i 

En els darrers anys, amb el desenvolupament dels terminals mòbils de tipus 
en possessió d’un 

multitud d’aplicacions per realitzar tasques molt 
diferents amb un valor afegit, la mobilitat. Dotar aquesta eina d’aplicacions útils és 

ls no professionals i en especial 

othom, es vol crear un instrument de 
professional. En el 

àmbit educatiu perquè es facilita diversos dissenys de comprovada aplicabilitat que es 
poden realitzar amb una ProtoBoard (placa de proves) donant certa flexibilitat al 

. En el  àmbit semi-professional, 
perquè el disseny ofereix la possibilitat de construir un prototipus que acompleix unes 

que garanteixen certa funcionalitat, com ara en treballs de camp.  
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2.1. Context del projecte
 

Aquest projecte es va iniciar fa aproximadament 5 anys. 
engegar i aparcar diverses vegades i en aquest període de temps la Tecnologia ha 
avançat inexorablement. Com a resultat, el disseny proposat es troba en part desfasat 
en una de les tecnologies usades
Conceptualment però, manté els fonaments per al tipus de projecte
plantejar, i com es tracta en l’apartat 
referència sobre aquest sistema operatiu.

 

 

Activitat de projecte multidisciplinari educatiu

 

En algunes àrees tecnològiques educatives 
les Comunicacions,  les Aplicacions informàtiques o 
programació d’un µC perquè faci una funció determinada s’adapta perfecta
currículum vigent. 

Ensenyar a programar un µC
màxima expressió quan es 
necessitat propera . Diem per tant que l’aprenentatge es fa significatiu i per tant 
atractiu per l’alumne. L’alumne construeix
que fa unes determinades 
permet adaptar-la  a una gran varietat d’aplicacions industrials o dom

Per altra banda, la introducció en els telèfons mòbils de la possibilitat d’executar 
petites aplicacions que gasten pocs recursos ha obert un horitzó nou 
desenvolupament, destinades sobretot a la mobilitat. Per programar
diversos llenguatges destinats a tal efecte

Crear activitats programant
sensor a través d’una connexió sense fils
(generant un succés, si es vol, com ara enviant un SMS)
significativa. 

Aquesta interrelació entre diverses àrees fa que un projecte així sigui prou interessant 
d’aplicar-ho de manera pràctica
diem que el marc d’aquest projecte és multidisciplinari.
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Context del projecte. 

Aquest projecte es va iniciar fa aproximadament 5 anys. Per qüestions diverses, es va 
engegar i aparcar diverses vegades i en aquest període de temps la Tecnologia ha 

Com a resultat, el disseny proposat es troba en part desfasat 
de les tecnologies usades, com és l’aplicatiu per al

manté els fonaments per al tipus de projecte
plantejar, i com es tracta en l’apartat 9.1 sobre aplicacions amb Android, es fa una 
referència sobre aquest sistema operatiu. 

projecte multidisciplinari educatiu 

algunes àrees tecnològiques educatives com ara l’Electrònica, la 
Aplicacions informàtiques o la Robòtica , hom veu que la 

perquè faci una funció determinada s’adapta perfecta

µC, un cop realitzats els quatre programes bàsics, 
es duu a terme una  activitat de tipus projecte  que 

. Diem per tant que l’aprenentatge es fa significatiu i per tant 
’alumne construeix coneixement amb la fabricació d’

determinades funcions complexes i si la aplicació està ben escollida,
a una gran varietat d’aplicacions industrials o domèstiques

Per altra banda, la introducció en els telèfons mòbils de la possibilitat d’executar 
petites aplicacions que gasten pocs recursos ha obert un horitzó nou pel que fa 

destinades sobretot a la mobilitat. Per programar
diversos llenguatges destinats a tal efecte.  

nt petites aplicacions per mòbil, on es reculli una dada 
a través d’una connexió sense fils i es faci un tractament d’

si es vol, com ara enviant un SMS)  és una activitat atractiva i 

Aquesta interrelació entre diverses àrees fa que un projecte així sigui prou interessant 
de manera pràctica en una àrea o de manera conjunta. És per això que 

diem que el marc d’aquest projecte és multidisciplinari. 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

Per qüestions diverses, es va 
engegar i aparcar diverses vegades i en aquest període de temps la Tecnologia ha 

Com a resultat, el disseny proposat es troba en part desfasat 
, com és l’aplicatiu per al SmartPhone. 

manté els fonaments per al tipus de projecte que es va 
sobre aplicacions amb Android, es fa una 

 

com ara l’Electrònica, la Instrumentació, 
Robòtica , hom veu que la 

perquè faci una funció determinada s’adapta perfectament al 

, un cop realitzats els quatre programes bàsics, té la seva 
de tipus projecte  que satisfà una 

. Diem per tant que l’aprenentatge es fa significatiu i per tant 
coneixement amb la fabricació d’un prototip 

i si la aplicació està ben escollida, li 
èstiques. 

Per altra banda, la introducció en els telèfons mòbils de la possibilitat d’executar 
pel que fa al seu 

destinades sobretot a la mobilitat. Per programar-les, s’utilitzen 

per mòbil, on es reculli una dada d’un 
faci un tractament d’aquesta dada 

és una activitat atractiva i 

Aquesta interrelació entre diverses àrees fa que un projecte així sigui prou interessant 
conjunta. És per això que 
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Motivació 

La motivació del projecte podríem dir que 

El primer es tracta d’utilitzar una tecnologia de connexió sense fils, qu
estàndard i utilitzada de manera general 
perquè pugui rebre la informació d’un senyal elèctric com ara el voltatge, des de una 
certa distància. 

Ja que l’aparell receptor, el SmartPhone,
visualització i la despesa en circuiteria de
la idea de realitzar un Voltímetre, per ser un
física molt comuna, i que permet ser adaptada 
magnitud mitjançant el sensor corresponent.

La idea d’utilitzar el propi telèfon
afegit a un aparell destinat a usos més quotidians. 

Un segon aspecte parteix d
instrument que ha esdevingut company constant de pràctiques 
l’Oscil·loscopi. Sense cap dubte que ha estat l’eina més instructiva que existeix en un 
laboratori de pràctiques. Des de llavors ha estat un
instrument de manera diguem “casolana” utilitzant un ordinador
manera d’abaratir els grans costos que té un aparell fet amb tub, o els més moderns 
amb pantalla LED. Diversos exemples trobats a 
de les impressores o mitjançant el port sèrie 
baix cost [1]. 

Més atractiu va ser quan el 
dels ordinadors portàtils, i especialme
un telèfon mòbil tingui dimensions reduïdes, 
fa òptim per aplicacions en trebal

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

La motivació del projecte podríem dir que engloba dos aspectes: 

primer es tracta d’utilitzar una tecnologia de connexió sense fils, qu
estàndard i utilitzada de manera general per dispositius com ara els telèfons mòbils, 

rebre la informació d’un senyal elèctric com ara el voltatge, des de una 

receptor, el SmartPhone, és d’ús quotidià, no cal resoldre la part de 
visualització i la despesa en circuiteria del mòdul es redueix dràsticament.
la idea de realitzar un Voltímetre, per ser un instrument que mesura 
física molt comuna, i que permet ser adaptada per a la mesura de
magnitud mitjançant el sensor corresponent. 

La idea d’utilitzar el propi telèfon mòbil com a instrument de mesura dóna un cert valor 
afegit a un aparell destinat a usos més quotidians.  

aspecte parteix dels anys d’estudi a la antiga Formació Professional
instrument que ha esdevingut company constant de pràctiques 

Sense cap dubte que ha estat l’eina més instructiva que existeix en un 
Des de llavors ha estat una atracció el de 

instrument de manera diguem “casolana” utilitzant un ordinador, ja que era una 
manera d’abaratir els grans costos que té un aparell fet amb tub, o els més moderns 

Diversos exemples trobats a Internet, utilitzant l’antic port paral·lel 
de les impressores o mitjançant el port sèrie RS-232 són models que representen un 

uan el instrument esdevenia fàcilment transportable
portàtils, i especialment amb els més petits (Netbooks

un telèfon mòbil tingui dimensions reduïdes, realça encara més aquest avantatge, i el 
en treballs de camp. 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

primer es tracta d’utilitzar una tecnologia de connexió sense fils, que sigui prou 
ls telèfons mòbils, 

rebre la informació d’un senyal elèctric com ara el voltatge, des de una 

idià, no cal resoldre la part de 
dràsticament. D’aquí neix 

instrument que mesura una magnitud 
de qualsevol altre 

com a instrument de mesura dóna un cert valor 

a la antiga Formació Professional, i el 
instrument que ha esdevingut company constant de pràctiques com ha estat 

Sense cap dubte que ha estat l’eina més instructiva que existeix en un 
de realitzar aquest 
, ja que era una 

manera d’abaratir els grans costos que té un aparell fet amb tub, o els més moderns 
litzant l’antic port paral·lel 

són models que representen un 

transportable amb l’aparició 
Netbooks). El fet de que 

realça encara més aquest avantatge, i el 
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2.2. Objectius
 

Un cop triat el tipus de projecte que volem fer, hem de 
acotar quin tipus d’especificacions volem aconseguir.

 

Generals 

De manera general els objectius bàsics del projecte els podem sintetitzar en els 
següents punts: 

 

1. Creació d’un disseny electrònic com a 
en l’àmbit electrònic
mòbils. Els destinataris responen a un perfil
cicles formatius o bé de cursos universitaris.

2. Construcció d’un 
destinatari i s’escull un instrument de mesura com a 

3. Dividir  la activitat en dos nivells
En funció del temps disponible o dels ritmes d’aprene
permetre ser escalable per a l’usuari.
Oscil·loscopi  digital per similituds, i la seva implementació es pot realitzar en 
dues fases o descartar

4. Aconseguir amb recursos limitats
amb obrir el camp de
addicional. 

 

 

Específics 

En un segon nivell de concreció, establim 
permetrà centrar les nece
metodologia,  i que davant 

 

1. Disseny i construcció

Evidentment que un disseny que sigui de baix cost és un requisit buscat per 
de sistemes. Si ho particularitzem per 
Per tant, no tant sols incidim 
també en les eines o recursos utilitzats per a la construcció del 
primer objectiu es veuran afectats la resta.
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Objectius 

Un cop triat el tipus de projecte que volem fer, hem de definir els objectius d’aquest i 
acotar quin tipus d’especificacions volem aconseguir. 

De manera general els objectius bàsics del projecte els podem sintetitzar en els 

d’un disseny electrònic com a activitat multidisciplinar
en l’àmbit electrònic i en especial  en la programació de µCs

Els destinataris responen a un perfil d’estudiants de grau superior de 
cicles formatius o bé de cursos universitaris. 
Construcció d’un prototip final . La activitat ha d’aportar un resultat útil

s’escull un instrument de mesura com a prototip. 
en dos nivells  de dificultat  utilitzant la mateixa arquitectura

En funció del temps disponible o dels ritmes d’aprenentatge, el disseny ha de 
permetre ser escalable per a l’usuari. En aquest cas s’escullen el

digital per similituds, i la seva implementació es pot realitzar en 
descartar un dels dos prototips. 

recursos limitats  un disseny òptim i eficient
obrir el camp de possibles destinataris i que no suposi una despesa 

En un segon nivell de concreció, establim una llista d’objectius pràctics
es necessitats que volem resoldre, tant en el disseny com en la 
davant d’algun dilema ens permeti decidir la millor solució

i construcció  que minimitzi el cost. 

Evidentment que un disseny que sigui de baix cost és un requisit buscat per 
. Si ho particularitzem per a col·lectius no professionals la raó 

incidim en que el disseny ha d’ acomplir aquest requisit 
també en les eines o recursos utilitzats per a la construcció del prototip
primer objectiu es veuran afectats la resta. 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

definir els objectius d’aquest i 

De manera general els objectius bàsics del projecte els podem sintetitzar en els 

multidisciplinar  centrada 
µCs i de dispositius 

d’estudiants de grau superior de 

La activitat ha d’aportar un resultat útil al 

utilitzant la mateixa arquitectura. 
el disseny ha de 

s’escullen el Voltímetre  i l’ 
digital per similituds, i la seva implementació es pot realitzar en 

un disseny òptim i eficient , tot pensant 
que no suposi una despesa 

pràctics que ens 
, tant en el disseny com en la 

ens permeti decidir la millor solució.  

Evidentment que un disseny que sigui de baix cost és un requisit buscat per la majoria 
la raó té més pes. 

acomplir aquest requisit sinó 
prototip. D’aquest 
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2. Simplificació del disseny en nombre de components i 

La proporcionalitat entre cost i nombre de components és u
A més a més, reduint el nombre de components 
localitzar i minimitzar els possibles errors 
que no es volen utilitzar components SMD 
utilització de components estàndard 
ProtoBoard com a banc de proves, i canviar el disseny tantes vegades com vulguem.

 

3. Disseny d’espai reduït.

De l’objectiu anterior, una conse
de dimensions reduïdes, de manera que
ubicar en espais reduïts o complicats i de difícil accés per realitzar mesures.

 

4. Errors de mesura 

Donat que el sistema s’escull 
pas de precisió, hem de permetre un nivell d’error acceptable 
i complexitat del circuit. 

 

5. Autònom. 

Ens referim bàsicament a la no utilització de la xarxa elèctrica per la seva utilització. 
Inevitablement necessitarem algun tipus de bateria que s’a
necessitats i per tant la reducció de consum elèctric 
paràmetre bàsic. 

 

6. Maximitzar el rendiment

A partir de tots els objectius anteriors, hem d’intentar establir 
el màxim de prestacions i que 
possible. La intenció d’aquest objectiu és que el sist
nombre d’entorns i aplicacions
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disseny en nombre de components i en tipus.

La proporcionalitat entre cost i nombre de components és una equació força comuna. 
A més a més, reduint el nombre de components que intervinguin ens 

els possibles errors no desitjats, com el soroll. S’ha de
que no es volen utilitzar components SMD per raons de flexibilitat en les
utilització de components estàndard i encapsulats PDIP permeten la utilització d’una 

rotoBoard com a banc de proves, i canviar el disseny tantes vegades com vulguem.

Disseny d’espai reduït.  

De l’objectiu anterior, una conseqüència i alhora requisit buscat és que
de dimensions reduïdes, de manera que sigui fàcilment transportable, i que es pugui 
ubicar en espais reduïts o complicats i de difícil accés per realitzar mesures.

Errors de mesura parells a instruments de gamma baixa. 

Donat que el sistema s’escull més per poder visualitzar valors de lectura ràpida
hem de permetre un nivell d’error acceptable que no incrementi el cost 

icament a la no utilització de la xarxa elèctrica per la seva utilització. 
Inevitablement necessitarem algun tipus de bateria que s’adapti a les nostres 
necessitats i per tant la reducció de consum elèctric del nostre dispositiu 

aximitzar el rendiment . 

A partir de tots els objectius anteriors, hem d’intentar establir unes especificacions 
el màxim de prestacions i que el prototip funcioni en un marge de treball

intenció d’aquest objectiu és que el sistema sigui operatiu en el major 
i aplicacions possibles. En poques paraules, que sigui útil.
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tipus.  

na equació força comuna. 
que intervinguin ens permetrà 

S’ha de remarcar 
flexibilitat en les proves. La 

la utilització d’una 
rotoBoard com a banc de proves, i canviar el disseny tantes vegades com vulguem. 

qüència i alhora requisit buscat és que el circuit sigui 
sigui fàcilment transportable, i que es pugui 

ubicar en espais reduïts o complicats i de difícil accés per realitzar mesures. 

de lectura ràpida que no 
que no incrementi el cost 

icament a la no utilització de la xarxa elèctrica per la seva utilització. 
dapti a les nostres 

del nostre dispositiu serà un 

especificacions amb 
marge de treball el més ampli 

operatiu en el major 
En poques paraules, que sigui útil. 
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2.3. Estructura de la memòria
Tot seguit, en el Capítol 
plantejat tot justificant el haver 
MICROCHIP. El nostre sistema 
receptor que està format per un SmartPhone i un terminal emissor 
dos dispositius amb característiques especials, e

Com que el mòdul Bluetooth té unes característiques rellevants, 
separar la seva explicació en un capítol apart.

Amb l’esperit de seguir el mateix procés del treball, el primer escull que es va haver de 
resoldre va ser el de poder solventar la comunicació Bluetooth del SmartPhone 
utilitzant una aplicació realitzada amb Java i 
motiu en el Capítol 4  s’ha sintetitzat 
aconseguir una comunicació entre el SmartPhone utilitzat, que funciona sota sistema 
operatiu Symbian, i un altre terminal que accepti un protocol tipus RS
perfil SSP.  

En una segona fase, es va establir la comunicació amb el mòdul Bluetooth també a
l’ajuda d’un ordinador. En el 
interfície, i amb quins paràmetres s’ha de configurar per garantir que faci de pont entre 
els dos extrems de la comunicació.

Un cop assegurada la comunicació entre el mòdul i e
el µC en la comunicació, i així 
en aquest sentit, ja en el C
forma el µC de la família PIC16F

En aquest capítol que és el més dens, s’avaluen diverses configuracions per realitzar 
els instruments de mesura segons unes especificacions inicials intentant optimitzar els 
recursos disponibles. Utilitzant el model PIC16F88, es descriuen els perifèrics interns 
que intervenen en tot el procés, i amb quines limitacions ens trobem. 

A diferència del Voltímetre, per al Oscil·loscopi, s’ha de redissenyar el circuit per 
augmentar les prestacions
vàlid per a senyals periòdiques. En aquest sentit, s’incorporen més elements al 
sistema, com és el cas de l’oscil·lador controlat.

Per optimitzar encara més tot el disseny, es substitueix el model de µC per una versió 
millorada, el PIC16F1827, el qual integra en el mateix e
per al mostreig seqüencial.

En els darrers capítols s’enumeren les especificacions obtingudes així com les 
conclusions del treball (Capítol 7 i 8

Amb l’esperit d’actualitzar el sistema amb la tecnologia actual, 
una breu descripció dels entorns que permeten generar una aplicació per a sistemes 
Android.  
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Estructura de la memòria 
apítol 3 donarem una descripció del sistema de monitorització 

plantejat tot justificant el haver escollit una arquitectura amb µC de la casa 
El nostre sistema presenta dos blocs físicament separats: un terminal 

format per un SmartPhone i un terminal emissor que comparteixen 
dos dispositius amb característiques especials, el µC i el mòdul Bluetooth.

Bluetooth té unes característiques rellevants, s’ha cregut convenient 
separar la seva explicació en un capítol apart. 

Amb l’esperit de seguir el mateix procés del treball, el primer escull que es va haver de 
ldre va ser el de poder solventar la comunicació Bluetooth del SmartPhone 

utilitzant una aplicació realitzada amb Java i amb l’ajut d’un ordinador. Per aquest 
s’ha sintetitzat la informació bàsica que hom ha de conèixer per 

una comunicació entre el SmartPhone utilitzat, que funciona sota sistema 
operatiu Symbian, i un altre terminal que accepti un protocol tipus RS

En una segona fase, es va establir la comunicació amb el mòdul Bluetooth també a
d’un ordinador. En el Capítol 5  es descriuen les característiques d’aquesta 

s paràmetres s’ha de configurar per garantir que faci de pont entre 
els dos extrems de la comunicació. 

Un cop assegurada la comunicació entre el mòdul i el SmartPhone, restava incorporar 
el µC en la comunicació, i així aconseguir acabar una primera etapa del projecte.

Capítol 6 , és on s’analitza la part de disseny hardware
forma el µC de la família PIC16F.  

capítol que és el més dens, s’avaluen diverses configuracions per realitzar 
els instruments de mesura segons unes especificacions inicials intentant optimitzar els 

. Utilitzant el model PIC16F88, es descriuen els perifèrics interns 
intervenen en tot el procés, i amb quines limitacions ens trobem.  

A diferència del Voltímetre, per al Oscil·loscopi, s’ha de redissenyar el circuit per 
augmentar les prestacions del sistema a partir de la tècnica de mostreig seqüencial, 

s periòdiques. En aquest sentit, s’incorporen més elements al 
sistema, com és el cas de l’oscil·lador controlat. 

Per optimitzar encara més tot el disseny, es substitueix el model de µC per una versió 
millorada, el PIC16F1827, el qual integra en el mateix encapsulat els elements afegits 
per al mostreig seqüencial. 

En els darrers capítols s’enumeren les especificacions obtingudes així com les 
Capítol 7 i 8 ).  

Amb l’esperit d’actualitzar el sistema amb la tecnologia actual, en el 
descripció dels entorns que permeten generar una aplicació per a sistemes 
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de monitorització 
escollit una arquitectura amb µC de la casa 

presenta dos blocs físicament separats: un terminal 
que comparteixen 

Bluetooth. 

s’ha cregut convenient 

Amb l’esperit de seguir el mateix procés del treball, el primer escull que es va haver de 
ldre va ser el de poder solventar la comunicació Bluetooth del SmartPhone 

d’un ordinador. Per aquest 
la informació bàsica que hom ha de conèixer per 

una comunicació entre el SmartPhone utilitzat, que funciona sota sistema 
operatiu Symbian, i un altre terminal que accepti un protocol tipus RS-232 amb un 

En una segona fase, es va establir la comunicació amb el mòdul Bluetooth també amb 
es descriuen les característiques d’aquesta 

s paràmetres s’ha de configurar per garantir que faci de pont entre 

l SmartPhone, restava incorporar 
aconseguir acabar una primera etapa del projecte. És 

hardware, la que 

capítol que és el més dens, s’avaluen diverses configuracions per realitzar 
els instruments de mesura segons unes especificacions inicials intentant optimitzar els 

. Utilitzant el model PIC16F88, es descriuen els perifèrics interns 

A diferència del Voltímetre, per al Oscil·loscopi, s’ha de redissenyar el circuit per 
del sistema a partir de la tècnica de mostreig seqüencial, 

s periòdiques. En aquest sentit, s’incorporen més elements al 

Per optimitzar encara més tot el disseny, es substitueix el model de µC per una versió 
els elements afegits 

En els darrers capítols s’enumeren les especificacions obtingudes així com les 

en el Capítol 9  es fa 
descripció dels entorns que permeten generar una aplicació per a sistemes 
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3. El sistema.
 

Comencem a enumerar  els aspectes més rellevants del nostre sistema, del qual hi ha
dos variants amb una mateixa arquitectura i 
però amb una funcionalitat diferent

 

3.1. Especificacions inicials
 

El nostre sistema ha d’acomplir uns requeriments
s’assembli a altres dispositius de la mateixa categoria.

Paràmetre 

Marge de tensions d’entrada
Mesures de tensions 
Escales 

Sensibilitat mínima 
Error màxim 
Temps de resposta 
Ample de banda 

Freqüència de mostreig 

Nombre de canals 

Sincronisme 

Nºmostres per pantalla per a l’Oscil·loscopi
Exportació de dades 

Autonomia mínima 

Figura 3-1: Especificacions inicials dels instruments de mesura
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El sistema. 

a enumerar  els aspectes més rellevants del nostre sistema, del qual hi ha
amb una mateixa arquitectura i que comparteixen moltes característiques

però amb una funcionalitat diferent: el Voltímetre i l’Oscil·loscopi portàtil

Especificacions inicials. 

El nostre sistema ha d’acomplir uns requeriments mínims per tal que sigui 
altres dispositius de la mateixa categoria.  

Característica 

Marge de tensions d’entrada mínim 0 a 220 Vef 
DC i AC 
• Almenys 3 escales

diferents marges de tensió.
• Canvi d’escala automàtic

Voltímetre. 
Del 2% de fons d’escala.
1% de fons d’escala 
Menor de 0,3 segons 
• Fins a 1KHz per al Voltímetre
• Fins a 1MHz per al Oscil·loscopi
• 30KHz en temps real
• 1MHz per senyals periòdi
• 1 per al Voltímetre 
• 2 per a l’ Oscil·loscopi
• Manual per nivell 
• Automàtic 

per pantalla per a l’Oscil·loscopi 200 
• Gràfic bmp 
• Text ASCII 
6 hores 

 

Especificacions inicials dels instruments de mesura
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a enumerar  els aspectes més rellevants del nostre sistema, del qual hi ha 
eixen moltes característiques 

portàtil. 

per tal que sigui operatiu  i 

es per a cobrir 
diferents marges de tensió. 
Canvi d’escala automàtic per al 

. 

Fins a 1KHz per al Voltímetre 
Fins a 1MHz per al Oscil·loscopi 
30KHz en temps real 
1MHz per senyals periòdics 

Oscil·loscopi 

Especificacions inicials dels instruments de mesura  
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3.2. Arquitectura.
 

De manera general, tal com indica la Figura 
governat per una unitat de control CPU sobre 
un acondicionador del senyal (governat o no), 
un visualitzador digital.  Segons les caract
bloc de memòria (RAM) que permeti 
abans de la seva presentació en el visualitzador digital

 

Figura 3-2: Arquitectura básica d’un

 

Aprofitant la tecnologia actual 
algun recurs, s’extreu el bloc visualitzador 
disposició de l’usuari. En aquest sentit, l’esquema 
blocs separats físicament, i que 

 

Figura 3-3 : Separació física dels dos mòduls que intervenen

 

 

 

 

 

Mòdul d'adquisició  

emissor

Acondicionador 
del senyal 
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Arquitectura. 

tal com indica la Figura 3-2, un sistema digital d’adquisició estaria 
governat per una unitat de control CPU sobre uns elements imprescindibles, com són: 
un acondicionador del senyal (governat o no), un convertidor analògic digital (ADC)

Segons les característiques de les dades podem incloure un 
que permeti desar-les temporalment per a un

abans de la seva presentació en el visualitzador digital. 

Arquitectura básica d’un  sistema d’adquisició digital

Aprofitant la tecnologia actual que permet reconstruir el mateix sistema per optimitzar 
extreu el bloc visualitzador que formarà part d’un 

disposició de l’usuari. En aquest sentit, l’esquema anterior es transforma en dos 
blocs separats físicament, i que es comuniquen per radio enllaç.  

: Separació física dels dos mòduls que intervenen . 

Mòdul d'adquisició  

emissor

Terminal  receptor 

intel·ligent

ADC 

CPU 

RAM 
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, un sistema digital d’adquisició estaria 
elements imprescindibles, com són: 
convertidor analògic digital (ADC) i 

erístiques de les dades podem incloure un 
les temporalment per a un ús addicional 

 

sistema d’adquisició digital . 

mateix sistema per optimitzar 
que formarà part d’un terminal ja en 

es transforma en dos grans 

 

 

Terminal  receptor 

Visualitzador 
digital 
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Mòdul d’adquisició emissor

 

Per una banda, com es pot veure a la Figura 
incorpora ara un element que modula les dades 
que el receptor. 

 

Figura 

 

Una de les tasques per optimitzar el nostre disseny, ha estat 
dispositiu s’adequava més bé als nostres objectius.

Utilitzant recursos que s’obtenen a la xarxa, existeixen dos tipus de dispositius que 
permeten realitzar la funció de la CPU: sistemes basats amb µC 
de portes programables) [2

Descartant la etapa acondicionadora per les seves característiques 
analògiques, les possibilitats analitzades es reduïen a 
unitat de control governar el mòdul emissor

 

• ADC + FPGA + Modulador
• ADC + µC + Modulado
• µC + Modulador 

 

Com veurem en l’apartat següent sobre
escollida es correspon amb la
perifèrics integrats i en especial el més important, el 

 

Acondicionador 
del senyal 
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Mòdul d’adquisició emissor 

banda, com es pot veure a la Figura 3-4, el mòdul emissor
que modula les dades a transmetre amb un

Figura 3-4 : Arquitectuta dels mòdul emisor. 

Una de les tasques per optimitzar el nostre disseny, ha estat decidir quin
dispositiu s’adequava més bé als nostres objectius. 

Utilitzant recursos que s’obtenen a la xarxa, existeixen dos tipus de dispositius que 
permeten realitzar la funció de la CPU: sistemes basats amb µC o amb

[2]. 

Descartant la etapa acondicionadora per les seves característiques 
es possibilitats analitzades es reduïen a 3 configuracions que permetia la 

unitat de control governar el mòdul emissor: 

+ FPGA + Modulador 
+ Modulador 

l’apartat següent sobre la justificació de la tecnologia emprada, l’opció 
escollida es correspon amb la Figura 3-5, que representa un µC

èrics integrats i en especial el més important, el ADC. 

ADC 

CPU 

RAM 
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emissor transformat 
un mateix protocol 

 

decidir quins tipus de 

Utilitzant recursos que s’obtenen a la xarxa, existeixen dos tipus de dispositius que 
o amb FPGA (matriu 

Descartant la etapa acondicionadora per les seves característiques purament 
configuracions que permetia la 

la justificació de la tecnologia emprada, l’opció 
µC amb diversos 

Interfície 
Modulador 
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Figura 3-5 : Integració en 

 

La tasca bàsica d’aquest mòdul

• Un valor de tensió a la entrada 
digitalitzat per el mòdul 

• Aquest valor digital 
un processament previ.

• Un mòdul intern de transmissió
Universal Asíncron)
un mòdul modulador

• El modulador transforma les dades amb 
les dades. 

 

Terminal receptor

Particularitzant per al sistema que es vol dissenyar
un dispositiu mòbil del tipus 
afegit. Altres dispositius adients
d’última generació. 

 

La tasca d’aquest terminal 

• Establir una connexió sense fils sobre 
connexió. 

• Recepció d’una trama
• Presentació de les dades amb 

 

Acondicionador 
del senyal 
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: Integració en el mateix encapsulat utilitzant un µC .

aquest mòdul µC és un procés repetitiu:  

n valor de tensió a la entrada ja adaptat dins d’uns marges de treball
mòdul ADC intern . 

digital ha de ser temporalment emmagatzemat en una RAM
un processament previ. 

de transmissió anomenat UART (Transmissor i Receptor 
on) agafarà aquesta dada i la enviarà per un canal sèrie

un mòdul modulador. 
El modulador transforma les dades amb el mateix protocol que el destinatari de 

Terminal receptor 

Particularitzant per al sistema que es vol dissenyar, el terminal receptor
mòbil del tipus SmartPhone, el qual ens permet l’execució d

Altres dispositius adients per mobilitat podríen ser: un NetBook o una Tablet 

La tasca d’aquest terminal receptor serà: 

Establir una connexió sense fils sobre el mòdul parell, i gestionar

trama de dades amb un protocol determinat. 
Presentació de les dades amb un format adient. 

 

ADC 

CPU 

Memòria 

UART 
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. 

dins d’uns marges de treball, serà 

ha de ser temporalment emmagatzemat en una RAM per a 

anomenat UART (Transmissor i Receptor 
canal sèrie cap a 

que el destinatari de 

receptor respondria a 
execució d’un programa 

podríen ser: un NetBook o una Tablet 

mòdul parell, i gestionar o no aquesta 

Interfície 
Modulador 
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3.3. Justificació
 

 

Terminal receptor

 

Tot terminal tipus SmartPhone treballa amb un sistema operatiu que gestiona tots els 
processos interns de l’aparell per aprofitar al màxim els seus recursos. 
una aplicació que utilitzi recursos específics i sigui operativ
s’ha de analitzar quins són aquests sistemes operatius que ofereixen més garanties de 
subsistència. 

En el període que es va començar a treballar en el projecte, el sistema operatiu més 
utilitzat que oferia aquesta possibilitat
en Java. També existien ja
mercat els de la versió WindowsMobile.
tipus de dispositius, cada cop eren més obsole

Tanmateix, en aquella època, t
amb tecnologia Bluetooth, i pocs 
buit ja s’ha omplert en menys de cinc anys, 
modulador, es descarta la tecnologia wifi
requeriment essencial del terminal era que disposés de Bluetooth.

Alhora de decidir, els iPhone varen ser descartats per ser una gama alta del mercat, 
molt exclusiu, amb dificultats per instal·lar programes sense una aprovació, i per la 
necessitat d’utilitzar un sistema operatiu de la mateixa casa per programar la aplicació

Pel que fa amb el sistema
de la empresa en quant a continguts a I
comunitats virtuals dedicades a desenvolupar aquesta tecnologia.

Pensant en la llarga vida que tindrien 
copaven el mercat i no eren t
d’encarar el projecte amb 
necessitat de renovar l’aparell per a 
d’un dels elements del nostre si

En poc temps però, hom veu com una decisió d’aquest tipus ha estat errònia per 
qüestions d’estratègies de mercat i que no entrarem a analitzar. La irrupció del sistema 
operatiu Android, amb preus assequibles,
aquest sistema juntament amb els iPhone, els que monopolitzen el mercat
d’ara, fent caure en desús les altres alternatives.
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Justificació de la tecnologia emprada.

receptor 

Tot terminal tipus SmartPhone treballa amb un sistema operatiu que gestiona tots els 
processos interns de l’aparell per aprofitar al màxim els seus recursos. 
una aplicació que utilitzi recursos específics i sigui operativa en la majoria de terminals, 
s’ha de analitzar quins són aquests sistemes operatius que ofereixen més garanties de 

íode que es va començar a treballar en el projecte, el sistema operatiu més 
utilitzat que oferia aquesta possibilitat era Symbian amb aplicacions desenvolupades 

ja els sistemes que funcionaven amb els iPhone i amb menys 
els de la versió WindowsMobile. Les PDA’s, verdaderes iniciadores d’aquest

cada cop eren més obsoletes. 

n aquella època, tots ells oferien la possibilitat de comunicar
amb tecnologia Bluetooth, i pocs incorporaven la tecnologia Wifi. Encara que aquest 
buit ja s’ha omplert en menys de cinc anys, com veurem a continuació en 

la tecnologia wifi per les seves especificacions
requeriment essencial del terminal era que disposés de Bluetooth. 

Alhora de decidir, els iPhone varen ser descartats per ser una gama alta del mercat, 
molt exclusiu, amb dificultats per instal·lar programes sense una aprovació, i per la 
necessitat d’utilitzar un sistema operatiu de la mateixa casa per programar la aplicació

amb el sistema Windows Mobile, el mercat era molt petit i 
en quant a continguts a Internet, com tampoc existien moltes

dedicades a desenvolupar aquesta tecnologia. 

en la llarga vida que tindrien els model Symbian, ja que els seus terminals 
copaven el mercat i no eren tant prohibitius a nivell de preu, es va prendre la decisió 
d’encarar el projecte amb un Nokia N73 que utilitza aquest sistema operatiu.
necessitat de renovar l’aparell per a un ús personal va ser aprofitada en la despesa 
d’un dels elements del nostre sistema. 

hom veu com una decisió d’aquest tipus ha estat errònia per 
qüestions d’estratègies de mercat i que no entrarem a analitzar. La irrupció del sistema 

, amb preus assequibles, ha estat un factor clau. I són els model
juntament amb els iPhone, els que monopolitzen el mercat

, fent caure en desús les altres alternatives. 
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emprada. 

Tot terminal tipus SmartPhone treballa amb un sistema operatiu que gestiona tots els 
processos interns de l’aparell per aprofitar al màxim els seus recursos. Si es vol crear 

a en la majoria de terminals, 
s’ha de analitzar quins són aquests sistemes operatius que ofereixen més garanties de 

íode que es va començar a treballar en el projecte, el sistema operatiu més 
desenvolupades 

els sistemes que funcionaven amb els iPhone i amb menys 
, verdaderes iniciadores d’aquests 

ots ells oferien la possibilitat de comunicar-se sense fils 
Encara que aquest 

com veurem a continuació en l’apartat del 
per les seves especificacions i per tant, l’únic 

Alhora de decidir, els iPhone varen ser descartats per ser una gama alta del mercat, 
molt exclusiu, amb dificultats per instal·lar programes sense una aprovació, i per la 
necessitat d’utilitzar un sistema operatiu de la mateixa casa per programar la aplicació 

Windows Mobile, el mercat era molt petit i amb poc suport 
com tampoc existien moltes 

ja que els seus terminals 
de preu, es va prendre la decisió 

Nokia N73 que utilitza aquest sistema operatiu. La 
ús personal va ser aprofitada en la despesa 

hom veu com una decisió d’aquest tipus ha estat errònia per 
qüestions d’estratègies de mercat i que no entrarem a analitzar. La irrupció del sistema 

són els models amb 
juntament amb els iPhone, els que monopolitzen el mercat a hores 
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Tot i acabar el projecte amb un telèfon Symbian
capítol de recomanacions 
adaptar el sistema a un terminal
donar al projecte una versió més actual.

     (a) 

Figura 3-6: Diferents terminals analitzats amb

 

Terminal emissor: 

Degut a la inexistència d’un 
una interfície Bluetooth o Wifi, és necessari la incorporació d’un mòdul que faci 
aquesta funció i que es pugui comunicar amb 

Tot i que quan es va començar el projecte l’ús de telèfons mòbils am
extensiu i que per tant descartava aquesta opció com a protocol de comunicació, a 
hores d’ara existeixen altres raons per escollir l’ús de Bluetooth en el nostre sistema
com es pot observar en la ¡Error! 

Model 

Preu  
Consum inicial 
Velocitat de transmissió màxima

Distància operativa 
 

Taula 3-7 : Comparativa d’alguns paràmetres entre dos moduls de la mateixa casa
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el projecte amb un telèfon Symbian que encara utilitzo a hores d’ara
capítol de recomanacions es fa una indicació de quins recursos podem 

terminal amb sistema operatiu Android amb 
donar al projecte una versió més actual. 

        

                                      (b)  

Diferents terminals analitzats amb  diferents sistemes operatius. (a)Symbian.

emissor: Interfície Modulador 

Degut a la inexistència d’un µC estàndard que poguem programar i que porti incorporat 
luetooth o Wifi, és necessari la incorporació d’un mòdul que faci 

aquesta funció i que es pugui comunicar amb el µC mitjançat un bus o 

Tot i que quan es va començar el projecte l’ús de telèfons mòbils am
extensiu i que per tant descartava aquesta opció com a protocol de comunicació, a 
hores d’ara existeixen altres raons per escollir l’ús de Bluetooth en el nostre sistema

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

RN-42 (Bluetooth) RN

15.95$ 
40mA 

Velocitat de transmissió màxima UART : 300Kbps • UART:464Kbps
• SPI:1Mbps

15m 

 
 

: Comparativa d’alguns paràmetres entre dos moduls de la mateixa casa
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que encara utilitzo a hores d’ara, en el 
podem utilitzar per 

amb sistema operatiu Android amb la intenció de 

 

(a)Symbian.  (b)Android. 

que porti incorporat 
luetooth o Wifi, és necessari la incorporació d’un mòdul que faci 

 un canal sèrie. 

Tot i que quan es va començar el projecte l’ús de telèfons mòbils amb Wifi no era 
extensiu i que per tant descartava aquesta opció com a protocol de comunicació, a 
hores d’ara existeixen altres raons per escollir l’ús de Bluetooth en el nostre sistema tal 

No se encuentra el origen de la referencia. .  

RN-131 (Wifi) 

39$ 
250mA 

UART:464Kbps 
SPI:1Mbps 

300m 

 

: Comparativa d’alguns paràmetres entre dos moduls de la mateixa casa . 
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Per especificacions, la diferència de consums és evident. Si volem allargar el temps 
d’autonomia del dispositiu, la incorporació del mòdul Bluetooth és més adient, i 
d’aquesta manera podem utilitzar també bateries més petites. Malgrat el radi d’acció 
sigui més petit, una distància de 10 metres és suficient per al tipus d’aplicació que se li 
vol donar.  

Un segon factor que també decanta l’elecció fa referència al cost entre els 
dispositius, en què el Bluetooth també surt guanyant. Tot i que existeixen mòduls 
Bluetooth de majors distàncies i més cars, hem comparat
de la mateixa casa en cada una de les tecnologies.

En quant a velocitats de transmissió,
més elevades, aquest no és

S’escull un model basat en el seu menor preu i 
característiques del nostre sistema. El model RN
dóna aquestes característiques, amb relativa 
documentació per configurar

 

Terminal emissor: Unitat de Control

Apart del µCs, existeixen un tipus de disposi
digital per reproduir funcions tant complexes com un mateix µC. 
cel·les que es configuren amb
tipus D), com multiplexor o 
entorns de desenvolupament específics, es programen aquests dispositius incrustats 
en plaques de desenvolupament, ja que es troben en un encapsulat molt petit.

Donat que els recursos a utilitzar estan per sobre dels objectius marcats, es descarta 
aquesta opció. Així doncs 
d’adquisició de dades. 

De manera general, existeixen
Freescale (Motorola), Intel, 
pràctica però, per a aplicacions on
utilitzant un una arquitectura 
són dos: ATMEL [4] i MICROCHIPC
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Per especificacions, la diferència de consums és evident. Si volem allargar el temps 
d’autonomia del dispositiu, la incorporació del mòdul Bluetooth és més adient, i 

manera podem utilitzar també bateries més petites. Malgrat el radi d’acció 
sigui més petit, una distància de 10 metres és suficient per al tipus d’aplicació que se li 

Un segon factor que també decanta l’elecció fa referència al cost entre els 
dispositius, en què el Bluetooth també surt guanyant. Tot i que existeixen mòduls 
Bluetooth de majors distàncies i més cars, hem comparat els dos models més barats 
de la mateixa casa en cada una de les tecnologies. 

En quant a velocitats de transmissió, encara que amb el sistema Wifi les velocitats són 
és un factor determinant en el nostre sistema.

S’escull un model basat en el seu menor preu i menor consum que s’adapti a les 
característiques del nostre sistema. El model RN-42 de la casa RovinNetworks
dóna aquestes característiques, amb relativa senzillesa de connectar

per configurar el mòdul amb comandes senzilles. 

Terminal emissor: Unitat de Control   

Apart del µCs, existeixen un tipus de dispositius que permeten la creació d’un sistema 
digital per reproduir funcions tant complexes com un mateix µC. Les FPGA tenen 

amb una funció específica ja sigui com memò
D), com multiplexor o amb una funció lògica tipus AND, OR, XOR

entorns de desenvolupament específics, es programen aquests dispositius incrustats 
en plaques de desenvolupament, ja que es troben en un encapsulat molt petit.

  

Figura 3-8: Imatge d’una FPGA 

recursos a utilitzar estan per sobre dels objectius marcats, es descarta 
Així doncs s’escull el µC  com a element principal en el sistema 

De manera general, existeixen moltes marques de µC com són: 
(Motorola), Intel, MICROCHIP, NXP(Philips), Texas, Zilog, i d’altres

per a aplicacions on es vulgui optimitzar costos amb bones prestacions 
una arquitectura simple de 8-bits, els dispositius més àmpliament utili

MICROCHIPCHIP [5]. 
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Per especificacions, la diferència de consums és evident. Si volem allargar el temps 
d’autonomia del dispositiu, la incorporació del mòdul Bluetooth és més adient, i 

manera podem utilitzar també bateries més petites. Malgrat el radi d’acció 
sigui més petit, una distància de 10 metres és suficient per al tipus d’aplicació que se li 

Un segon factor que també decanta l’elecció fa referència al cost entre els dos 
dispositius, en què el Bluetooth també surt guanyant. Tot i que existeixen mòduls 

els dos models més barats 

encara que amb el sistema Wifi les velocitats són 
determinant en el nostre sistema. 

que s’adapti a les 
RovinNetworks [3] ens 

connectar, i amb prou 

tius que permeten la creació d’un sistema 
Les FPGA tenen 
òria (FLIP-FLOP 

AND, OR, XOR. Utilitzant 
entorns de desenvolupament específics, es programen aquests dispositius incrustats 
en plaques de desenvolupament, ja que es troben en un encapsulat molt petit. 

recursos a utilitzar estan per sobre dels objectius marcats, es descarta 
com a element principal en el sistema 

com són: ARM, Atmel, 
Zilog, i d’altres. A la 

es vulgui optimitzar costos amb bones prestacions 
, els dispositius més àmpliament utilitzats 
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L’elecció d’una o altre es més un tema de
que es vulgui dissenyar, es pot implementar amb models equivalents 
marques amb un cost i prestacions 

Figura 3-9: Logos de dues de les marques que copen el mercat.

 

Del µC d’ ATMEL, a part de que el cicle màquina és més ràpid, s’indica que
de programar és més còmoda si es fa en
arquitectura de Bancs de memòria que és
que s’evita també programant amb C
que s’executa en un instant determinat

Tanmateix dues han sigut les 
MICROCHIP, una de forma subjectiva i l’altre més objectiva

La primera és per la pròpia experiència professional en 
docent en diversos centres de cicles formatius. L’ús d’aquesta
força estabilitzat en aquests centres
implementades en els mateixos centres.
desequilibrada, ja que hom es troba més còmode treballant amb el que ja coneix, i pot 
plantejar-se fites més altes

Una segona raó, i més objectiva, és 
de documentació tant de programari com maquinari.
introducció a la programació de µC [6] estan escrits utilitzant aquest marca.  
de edició, compilació i programació, dispositius i circuits per programar, emular, etc...
A més a més, s’han demanat mostres
més tard de les 3 setmanes

Ja que les prestacions que ens poden donar cada una d’elles són 
podria dir que MICROCHIP ha sabut vendre millor el seu producte, ja que s’ha 
convertit en la primera marca mundial de 

Pel que fa referència a la llarga vida que tindrà un tipus de model, de manera que no 
es quedi obsolet, l’existència d’una gran varietat de models de la mateixa família 
sembla que assegura aquest aspecte
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més un tema de gustos de l’usuari final. Qualsevol 
que es vulgui dissenyar, es pot implementar amb models equivalents 

i prestacions pràcticament igual.  

       

Logos de dues de les marques que copen el mercat.

, a part de que el cicle màquina és més ràpid, s’indica que
és més còmoda si es fa en llenguatge C. MICROCHIP

s de memòria que és feixuga alhora d’utilitzar ensamblador, però 
que s’evita també programant amb C malgrat no tenir tant control sobre la instrucció 
que s’executa en un instant determinat.  

han sigut les raons que han decantat la balança a favor del la marca 
, una de forma subjectiva i l’altre més objectiva. 

la pròpia experiència professional en el transcurs de
diversos centres de cicles formatius. L’ús d’aquesta família ja es trobava 

en aquests centres, amb programadors i plaques de proves ja 
els mateixos centres. En aquest sentit la decisió ha estat 

, ja que hom es troba més còmode treballant amb el que ja coneix, i pot 
altes. 

Una segona raó, i més objectiva, és la resposta a la xarxa d’Internet. 
tant de programari com maquinari. Llibres de refer

introducció a la programació de µC [6] estan escrits utilitzant aquest marca.  
de edició, compilació i programació, dispositius i circuits per programar, emular, etc...

’han demanat mostres gratuïtes de diferents models que han arribat no 
més tard de les 3 setmanes. 

es prestacions que ens poden donar cada una d’elles són 
CHIP ha sabut vendre millor el seu producte, ja que s’ha 

convertit en la primera marca mundial de µC de gran consum. 

referència a la llarga vida que tindrà un tipus de model, de manera que no 
existència d’una gran varietat de models de la mateixa família 

sembla que assegura aquest aspecte, amb unes poques modificacions.
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Qualsevol aplicació 
que es vulgui dissenyar, es pot implementar amb models equivalents de les dues 

 

Logos de dues de les marques que copen el mercat.  

, a part de que el cicle màquina és més ràpid, s’indica que la manera 
MICROCHIP té una 

feixuga alhora d’utilitzar ensamblador, però 
malgrat no tenir tant control sobre la instrucció 

a favor del la marca 

el transcurs del treball com a 
família ja es trobava 

, amb programadors i plaques de proves ja 
En aquest sentit la decisió ha estat 

, ja que hom es troba més còmode treballant amb el que ja coneix, i pot 

 La gran varietat 
Llibres de referència en la 

introducció a la programació de µC [6] estan escrits utilitzant aquest marca.   Entorns 
de edició, compilació i programació, dispositius i circuits per programar, emular, etc.... 

que han arribat no 

es prestacions que ens poden donar cada una d’elles són semblants, hom 
CHIP ha sabut vendre millor el seu producte, ja que s’ha 

referència a la llarga vida que tindrà un tipus de model, de manera que no 
existència d’una gran varietat de models de la mateixa família 

, amb unes poques modificacions. 



24 

MICROCHIP es va introduir 
baixa. Aquest µC tant sols t
sortida. Va ser el primer model en gravar en memòra Flash. 
introducció dels PIC’s, i en àmbits educatius 

Dins de la llarga sèrie dels PIC’s
alta corresponents respectivament
del tipus d’aplicació es fa una tria o altra

 

Figura 3

 

Amb algunes sèries de la gamma baixa, s’obtenen bons rendiments per a sistemes 
hom no hagi de processar gran
òptima. Formen part de la gamma baixa les famílies: PIC10F, PIC12F, PIC16F, 
PIC18F. Els dos primers es caracteritzen per ser un integrat de pocs PINs, amb pocs 
mòduls interns i per tant no són suficients 

Amb la família PIC16F, existeixen models que abarquen una gran quantitat de 
dispositius perifèrics: TEMPORITZADORS
PWM,... Amb els models PIC18F es milloren
per exemple la realització de la multiplicació 
nombre de potes del circuit.

Partint del 16F84 com a model bàsic
rendiment, és la família 16
més apropiats per al seu ús dins del nostre sistema i que s’han utilitzat ja 
personalment en entorns educatius. Tot i que amb el model 16F877
plaques programadores i entrenadores, les dimensions
definitivament. 

Els dos models que resten, 
amb el 16F88 es multiplex
dimensions.  

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

va introduir de manera potent amb el model 16F84, de gamma base o 
tant sols té incorporat un temporitzador i ports paral·lel d’entrada 

. Va ser el primer model en gravar en memòra Flash. És el model bàsic per la 
introducció dels PIC’s, i en àmbits educatius ha sigut el model de referència.

a llarga sèrie dels PIC’s, es poden dividir en µC de gamma 
ts respectivament als tipus d’arquitectura de 8, 16 i 32 bits.

del tipus d’aplicació es fa una tria o altra per optimitzar el rendiment. 

 

Figura 3 -10 : Rel·lació de les diverses famílies 

la gamma baixa, s’obtenen bons rendiments per a sistemes 
de processar grans quantitats de dades, amb una corba d’aprenentatge 

Formen part de la gamma baixa les famílies: PIC10F, PIC12F, PIC16F, 
Els dos primers es caracteritzen per ser un integrat de pocs PINs, amb pocs 

interns i per tant no són suficients per el nostre sistema. 

Amb la família PIC16F, existeixen models que abarquen una gran quantitat de 
TEMPORITZADORS, UART, I2C, SPI, ADC, COMPARADORS

PWM,... Amb els models PIC18F es milloren una mica més les prestacions, 
la realització de la multiplicació per hardware, però amb un

nombre de potes del circuit. 

int del 16F84 com a model bàsic, una elecció prou òptima entre aprenentatge i
la família 16F. En concret els models: 16F877, 16F876 i 16F88 

seu ús dins del nostre sistema i que s’han utilitzat ja 
personalment en entorns educatius. Tot i que amb el model 16F877
plaques programadores i entrenadores, les dimensions del encapsulat

Els dos models que resten, són equivalents en quant a funcions a desenvolupar
multiplexen els terminals permeten un circuit integrat de 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

amb el model 16F84, de gamma base o 
incorporat un temporitzador i ports paral·lel d’entrada i 

És el model bàsic per la 
ha sigut el model de referència. 

gamma baixa, mitjana i 
i 32 bits. Depenent 

la gamma baixa, s’obtenen bons rendiments per a sistemes 
s quantitats de dades, amb una corba d’aprenentatge 

Formen part de la gamma baixa les famílies: PIC10F, PIC12F, PIC16F, 
Els dos primers es caracteritzen per ser un integrat de pocs PINs, amb pocs 

Amb la família PIC16F, existeixen models que abarquen una gran quantitat de 
COMPARADORS, 

les prestacions, permeten 
un increment del 

, una elecció prou òptima entre aprenentatge i 
7, 16F876 i 16F88 són els 

seu ús dins del nostre sistema i que s’han utilitzat ja 
personalment en entorns educatius. Tot i que amb el model 16F877 ja existeixen 

del encapsulat el descarten 

a desenvolupar, però 
permeten un circuit integrat de menor 
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Amb la tria del PIC16F88 –
encapsulat el ADC, la RAM
integrat de baix cost i no semblava estar en posició de quedar obsolet.

Més recentment, MICROCHIP
amb un menor consum, majors velocitats, i més mòduls perifèrics en el mateix 
encapsulat. Amb el mateix nombre de potes, al 
treballats, com ara: DAC (Conversor Analògic Digital)
Lògiques Configurables (CL
funcions de FPGA de menor prestacions.

Alguns dels models millorats 
PIC16F1509(CLC). 
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–integrat de tan sols 18 pins- aconseguim tenir en el mateix 
AM i la UART necessaris per el nostre sistema

no semblava estar en posició de quedar obsolet. 

MICROCHIP ha rellançat i millorat amb nous models la gamma 16F, 
amb un menor consum, majors velocitats, i més mòduls perifèrics en el mateix 

Amb el mateix nombre de potes, al µC se li afegeixen mòduls 
(Conversor Analògic Digital), Moduladors, i fins i tot Cèl·lules 
CLC), que representen una versió híbrida d’un µC amb 

funcions de FPGA de menor prestacions. 

millorats que hem analitzat en el nostre sistema són: P
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aconseguim tenir en el mateix 
i la UART necessaris per el nostre sistema inicial. És un 

 

ha rellançat i millorat amb nous models la gamma 16F, 
amb un menor consum, majors velocitats, i més mòduls perifèrics en el mateix 

se li afegeixen mòduls més 
, Moduladors, i fins i tot Cèl·lules 

C), que representen una versió híbrida d’un µC amb 

en el nostre sistema són: PIC16F1827 i 
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4. Dispositiu mòbil.
 

4.1. Entorns de programació.
 

En el moment de realitzar el projecte, el desenvolupament d’aplicacions mòbils estava 
basat en algunes grans plataformes: C++, J2ME

Windows Mobile semblava subsistir a través de les PDA’s, que 
les precursores del actuals SmartPhones i que ja 
els iPhone existia el problema de l’exclusivitat: aparell de gamma alta que necessita 
d’un MAC per crear les aplicacions per al mòbil. Per tant els programadors
desenvolupar aplicacions duraderes
diferents.  

C++ és el llenguatge de programació per excel·lència per aplicacions que necessiten
extreure el màxim del processador
velocitat d’execució, com en utilitzar les possibilitats de maquinari que ofereix el 
dispositiu. Els seus inconvenients venen donats pel propi llenguatge, potent però 
una llarga corba d’aprenentatge

Amb J2ME el nombre d’aplicacions creades era enorme i existia un veritable suport de 
la casa SUN, amb multitud de desenvolupadors per tota la xarxa. La programació dels 
dispositius amb aquesta plataforma 
contra, la compatibilitat perquè l
dispositius no estava assegurada (multitud de perfils i configuracions disponibles). 
evitar aquest problema i unificar 
es creen API’s que estandarditzin algunes operacions i funcions, com ara la JSR
per accedir a comunicacions Bluetooth des de qualsevol dispositiu.

Donat que els exemples i la documentació de J2ME a la xarxa era p
[8][9][10], hom s’inclina per aquest llenguatge alhora de construir l’aplicació del 
terminal receptor. 

 

4.2. La interfície Bluetooth.
 

Una comunicació Bluetooth 
un dispositiu que ofereix 
(clients). Depenent de quina part de la comunicació hem de programar haurem de 
realitzar una sèrie d’accions diferents.

Un client Bluetooth haurà de realitzar les següents:
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Dispositiu mòbil. 

Entorns de programació. 

En el moment de realitzar el projecte, el desenvolupament d’aplicacions mòbils estava 
basat en algunes grans plataformes: C++, J2ME, iOs  i WindowsMobile

Windows Mobile semblava subsistir a través de les PDA’s, que podríem
les precursores del actuals SmartPhones i que ja començaven a caure en desús. Amb 
els iPhone existia el problema de l’exclusivitat: aparell de gamma alta que necessita 

AC per crear les aplicacions per al mòbil. Per tant els programadors
desenvolupar aplicacions duraderes tenien la possibilitat d’escollir dos entorns 

C++ és el llenguatge de programació per excel·lència per aplicacions que necessiten
processador, tan en capacitat de processament

velocitat d’execució, com en utilitzar les possibilitats de maquinari que ofereix el 
dispositiu. Els seus inconvenients venen donats pel propi llenguatge, potent però 

llarga corba d’aprenentatge. 

el nombre d’aplicacions creades era enorme i existia un veritable suport de 
la casa SUN, amb multitud de desenvolupadors per tota la xarxa. La programació dels 
dispositius amb aquesta plataforma tenia una corba d’aprenentatge més ràpida
contra, la compatibilitat perquè l’aplicació desenvolupada funcioni en diferents tipus
dispositius no estava assegurada (multitud de perfils i configuracions disponibles). 

unificar el funcionament de les aplicacions sota aquest entorn
s creen API’s que estandarditzin algunes operacions i funcions, com ara la JSR

cedir a comunicacions Bluetooth des de qualsevol dispositiu. 

Donat que els exemples i la documentació de J2ME a la xarxa era p
, hom s’inclina per aquest llenguatge alhora de construir l’aplicació del 

La interfície Bluetooth. 

luetooth presenta una estructura client-servidor. Així doncs, 
un dispositiu que ofereix un servei (servidor) i altres dispositius accedeixen a ell 

de quina part de la comunicació hem de programar haurem de 
realitzar una sèrie d’accions diferents. 

Un client Bluetooth haurà de realitzar les següents: 
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En el moment de realitzar el projecte, el desenvolupament d’aplicacions mòbils estava 
WindowsMobile entre altres.  

podríem dir que eren 
a caure en desús. Amb 

els iPhone existia el problema de l’exclusivitat: aparell de gamma alta que necessita 
AC per crear les aplicacions per al mòbil. Per tant els programadors que volien 

tenien la possibilitat d’escollir dos entorns 

C++ és el llenguatge de programació per excel·lència per aplicacions que necessiten 
, tan en capacitat de processament, i per tant, 

velocitat d’execució, com en utilitzar les possibilitats de maquinari que ofereix el 
dispositiu. Els seus inconvenients venen donats pel propi llenguatge, potent però amb 

el nombre d’aplicacions creades era enorme i existia un veritable suport de 
la casa SUN, amb multitud de desenvolupadors per tota la xarxa. La programació dels 

nentatge més ràpida. Per 
diferents tipus de 

dispositius no estava assegurada (multitud de perfils i configuracions disponibles). Per 
les aplicacions sota aquest entorn, 

s creen API’s que estandarditzin algunes operacions i funcions, com ara la JSR-82 [7] 

Donat que els exemples i la documentació de J2ME a la xarxa era prou extensa 
, hom s’inclina per aquest llenguatge alhora de construir l’aplicació del 

servidor. Així doncs, existeix 
un servei (servidor) i altres dispositius accedeixen a ell 

de quina part de la comunicació hem de programar haurem de 
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• Recerca de dispositius. 
Bluetooth al seu abast que estiguin en mode connectable.

• Recerca de serveis. La aplicació realitzarà una recerca de serveis per cada 
dispositiu. 

• Establiment de la connexió. Un cop trobat un dispositiu qu
desitjat ens connectem a ell.

• Comunicació. Una 
dades. 

 

Per altra banda, un servidor Bluetooth haurà de realitzar les següents operacions:

• Servir una connexió
• Especificar els atributs de servei
• Obrir les connexions clients.

 

Els tipus de servei varien segons el dispositius, i un mateix dispositiu pot tenir múltiples 
serveis. Entre d’altres els serveis més usuals serien:

• SPP (Serial Port Profile)
amb diferents protocols:

o El RFCOMM per enviar dades 
o L2CAP per enviar dades en paquets.

• OBEX (Object Exchange)
similar al HTTP,consistent en 
servidor. 

 

 

4.3. Telèfon mòbil intel·ligent.
 

Per al nostre projecte amb el model Nokia_N73, aquest suporta l
cosa permet per tant programar 
tot fent referència a les funcions

 

4.3.1. El nostre Client Bluetooth.
 

El primer factor a dissenyar és decidir
connexió Bluetooth. Com ja veurem més endavant, podem configurar el modulador 
Bluetooth del mòdul emissor tan com
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Recerca de dispositius. La aplicació realitzarà una recerca dels dispositius 
Bluetooth al seu abast que estiguin en mode connectable. 
Recerca de serveis. La aplicació realitzarà una recerca de serveis per cada 

Establiment de la connexió. Un cop trobat un dispositiu que ofereix el servei 
desitjat ens connectem a ell. 

 vegada establerta la connexió, hi podem rebre i transmetre 

Per altra banda, un servidor Bluetooth haurà de realitzar les següents operacions:

una connexió. 
atributs de servei 

Obrir les connexions clients. 

Els tipus de servei varien segons el dispositius, i un mateix dispositiu pot tenir múltiples 
serveis més usuals serien: 

(Serial Port Profile): la comunicació s’estableix emulant 
amb diferents protocols:  

El RFCOMM per enviar dades serialment com un RS-232. 
L2CAP per enviar dades en paquets. 
(Object Exchange): és un protocol per la transferència d’arxius, molt 

similar al HTTP,consistent en el intercanvi de missatges entre el client i el 

Telèfon mòbil intel·ligent. 

Per al nostre projecte amb el model Nokia_N73, aquest suporta les API 
cosa permet per tant programar el nostre terminal amb la classe Bluetooth

funcions que ja es troben definides.  

El nostre Client Bluetooth. 

El primer factor a dissenyar és decidir quin paper jugarà cada terminal
. Com ja veurem més endavant, podem configurar el modulador 

Bluetooth del mòdul emissor tan com a servidor com a client i el mateix podem fer amb 
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La aplicació realitzarà una recerca dels dispositius 

Recerca de serveis. La aplicació realitzarà una recerca de serveis per cada 

e ofereix el servei 

rebre i transmetre 

Per altra banda, un servidor Bluetooth haurà de realitzar les següents operacions: 

Els tipus de servei varien segons el dispositius, i un mateix dispositiu pot tenir múltiples 

ant un canal sèrie 

232.  

: és un protocol per la transferència d’arxius, molt 
missatges entre el client i el 

API JSR-82 la qual 
la classe Bluetooth estandard 

quin paper jugarà cada terminal partícep de la 
. Com ja veurem més endavant, podem configurar el modulador 

a client i el mateix podem fer amb 
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el telèfon mòbil. A priori, per 
dispositius, hem decidit que el telèfon sigui el terminal client.

La funció del telèfon mòbil serà doncs buscar el dispositiu, trobar el servei destinat per 
la comunicació i connectar
poden transmetre dades en una direcció o altra. 

Un segon factor és establir quin terminal donarà
procés d’adquisició un cop aparellats. En aquest cas és el terminal mòbil en mans de 
l’usuari qui determina quan engegar el procés enviant un caràcter de control 
cap al µC i amb quins paràmetres o condicions
es troba especificat la codificació d’aquest caràcter de control
d’actualitzar abans de realitzar una nova adquisició.

La nostra aplicació ha de repetir 
l’apartat 5.4 que permet reduir el consum del nostre sistema sense perjudici d’una 
bona lectura per pantalla. Aquest cicle llegeix 
abasten gran part de la resolu
valors que es corresponguin a
format text (Voltímetre) com gràfic (Oscil·loscopi)

 

4.3.2. Entorn de treball NetBeans.
 

Per programar el nostre terminal 
estàndard de desenvolupament d’aplicacions Java. Podem instal·lar el kit estàndar 
J2SE per a aplicacions destinades a
amb menys recursos com ara els telèfons
aplicacions i fer córrer llur motor d’execució.

Per facilitar el procés de programació, existeixen diversos entorns de programació 
gratuïts. Entre els més usuals trobem: Eclipse, SunOne Studio, o NetBeans
decidit emprar el de NetBeans per presenta
(veure Figura 4-1) i potent, a més d’incorporar emuladors per a la realització de 
diferents proves. 
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A priori, per la facilitat que suposa programar o configurar els dos 
dispositius, hem decidit que el telèfon sigui el terminal client. 

èfon mòbil serà doncs buscar el dispositiu, trobar el servei destinat per 
la comunicació i connectar-se. Un cop els dos dispositius estiguin aparellats, ja es 

dades en una direcció o altra.  

Un segon factor és establir quin terminal donarà l’ordre per començar i acabar el 
procés d’adquisició un cop aparellats. En aquest cas és el terminal mòbil en mans de 
l’usuari qui determina quan engegar el procés enviant un caràcter de control 

s paràmetres o condicions. En l’apartat 6.4.3 sobre l’Oscil·loscopi 
es troba especificat la codificació d’aquest caràcter de control que el 
d’actualitzar abans de realitzar una nova adquisició. 

a nostra aplicació ha de repetir un cicle amb un interval de temps de 200ms
que permet reduir el consum del nostre sistema sense perjudici d’una 

bona lectura per pantalla. Aquest cicle llegeix una trama de dades de 200 punts que 
abasten gran part de la resolució de la pantalla del NokiaN73. Processa
valors que es corresponguin a les magnituds reals de tensió, i les representa tant en 
format text (Voltímetre) com gràfic (Oscil·loscopi). 

Entorn de treball NetBeans. 

Per programar el nostre terminal Symbian és imprescindible instal·lar els SDK o kit 
estàndard de desenvolupament d’aplicacions Java. Podem instal·lar el kit estàndar 

destinades a un ordinador o la versió J2Me per a dispositius 
amb menys recursos com ara els telèfons mòbils.  Amb aquest kit podem compilar les 

motor d’execució. 

Per facilitar el procés de programació, existeixen diversos entorns de programació 
ntre els més usuals trobem: Eclipse, SunOne Studio, o NetBeans

el de NetBeans per presentar un entorn de programació força amigable
i potent, a més d’incorporar emuladors per a la realització de 

 

Figura 4-1: Entorn NetBeans. 
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programar o configurar els dos 

èfon mòbil serà doncs buscar el dispositiu, trobar el servei destinat per 
Un cop els dos dispositius estiguin aparellats, ja es 

l’ordre per començar i acabar el 
procés d’adquisició un cop aparellats. En aquest cas és el terminal mòbil en mans de 
l’usuari qui determina quan engegar el procés enviant un caràcter de control (l’ordre) 

sobre l’Oscil·loscopi 
que el µC haurà 

de 200ms definit en 
que permet reduir el consum del nostre sistema sense perjudici d’una 

de 200 punts que 
rocessa les dades a 

les representa tant en 

Symbian és imprescindible instal·lar els SDK o kit 
estàndard de desenvolupament d’aplicacions Java. Podem instal·lar el kit estàndar 

un ordinador o la versió J2Me per a dispositius 
mòbils.  Amb aquest kit podem compilar les 

Per facilitar el procés de programació, existeixen diversos entorns de programació 
ntre els més usuals trobem: Eclipse, SunOne Studio, o NetBeans [11]. Hem 

ó força amigable 
i potent, a més d’incorporar emuladors per a la realització de 
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Per a programar aplicacions per a dispositius mòbils i permetre optimitzar
aquests dispositius, és necessari afegir a aquest entorn la extensió Mobility Pack.

 

4.3.3. Classes utilitzades.
 

Una aplicació amb JavaMe comença amb u
classe que s’executa.  

La programació orientada a
tasques de la aplicació en classes.

Una aplicació amb JavaMe presenta com a eleme
visual, una classe que implementa 
menús o una llista de botons que enllaçaran amb altres pantalles.
estat implementada per a la nostra aplicació.

A més de la classe inicial, 
pot trobar en el Annex G): 

• Una classe que s’encarrega de la gestió de la comunicació Bluetooth.
• Una classe que cont

petició perquè el µC
dues classes més. 

• Una classe Voltímetre 
en una pantalla: el de 

• Una classe Oscil·loscopi 
comandaments integrats en la mateixa pantalla gràfica.

Aquesta última té especial rellevància pe
Els requeriments per a la seva implementació foren

• Aprofitar en un espai reduït la incorporació de diferents botons de 
comandament. 

• Compromís entre claredat i màxima informació en una sola pantalla.
• La pantalla ha de poder

ha d’aparèixer tota la informació que pug
• Implementar la majoria de 
• Incloure comandaments per a dos canals d’entrada.
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Per a programar aplicacions per a dispositius mòbils i permetre optimitzar
aquests dispositius, és necessari afegir a aquest entorn la extensió Mobility Pack.

Classes utilitzades. Interfície gràfica. 

amb JavaMe comença amb un Middlet visual, que representa la primera 

orientada a objectes facilita el disseny modular en separar diverses 
tasques de la aplicació en classes. 

Una aplicació amb JavaMe presenta com a element principal l'anomenat Middlet 
visual, una classe que implementa la pantalla de presentació inicial , 
menús o una llista de botons que enllaçaran amb altres pantalles. Aquesta classe ha 
estat implementada per a la nostra aplicació. 

la classe inicial, s’han creat les següents (el codi sencer de les classes 
 

Una classe que s’encarrega de la gestió de la comunicació Bluetooth.
Una classe que conté un Temporitzador que executa a intervals regulars

µC enviï la trama de dades. Aquestes dades s’actualitzaran en 
 

Voltímetre que processa aquestes dades per represent
en una pantalla: el de DC i AC.  

Oscil·loscopi que representa la pantalla d’un Oscil·loscopi amb els 
comandaments integrats en la mateixa pantalla gràfica. 

Aquesta última té especial rellevància pel tipus de disseny que se li ha volgut donar. 
s requeriments per a la seva implementació foren els següents: 

en un espai reduït la incorporació de diferents botons de 

Compromís entre claredat i màxima informació en una sola pantalla.
La pantalla ha de poder-se enviar a través d’un missatge. En aquesta imatge 
ha d’aparèixer tota la informació que pugui definir el senyal. 
Implementar la majoria de les funcions que tingui un oscil·loscopi convencional.

omandaments per a dos canals d’entrada. 
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Per a programar aplicacions per a dispositius mòbils i permetre optimitzar-les en 
aquests dispositius, és necessari afegir a aquest entorn la extensió Mobility Pack. 

, que representa la primera 

separar diverses 

nt principal l'anomenat Middlet 
pantalla de presentació inicial , que inclou uns 

Aquesta classe ha 

de les classes es 

Una classe que s’encarrega de la gestió de la comunicació Bluetooth. 
Temporitzador que executa a intervals regulars, la 

enviï la trama de dades. Aquestes dades s’actualitzaran en 

representar dos valors 

la pantalla d’un Oscil·loscopi amb els 

disseny que se li ha volgut donar. 

en un espai reduït la incorporació de diferents botons de 

Compromís entre claredat i màxima informació en una sola pantalla. 
se enviar a través d’un missatge. En aquesta imatge 

les funcions que tingui un oscil·loscopi convencional. 
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Figura 4-2: Informació

 

L’ objectiu de dissenyar una pantalla així en un telèfon mòbil és de tipus pràctic. Cada 
botó ha d’indicar una etiqueta i un valor que sigui reconegut per a qualsevol usuari que 
hagi utilitzat un oscil·loscopi:

• Mode de Trigger (sincronisme).
• Sincronisme per flanc de pujada o baixada.
• Base de Temps 
• Desplaçament de la posició horitzontal
• Estat dels canals (on/off)
• Modes de funcionament (DC, AC i GND)
• Desplaçament Vertical.
• Volts per divisió. 
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Informació  completa a la p antalla que defineix el senyal

objectiu de dissenyar una pantalla així en un telèfon mòbil és de tipus pràctic. Cada 
botó ha d’indicar una etiqueta i un valor que sigui reconegut per a qualsevol usuari que 
hagi utilitzat un oscil·loscopi: 

Trigger (sincronisme). 
Sincronisme per flanc de pujada o baixada. 

Desplaçament de la posició horitzontal 
Estat dels canals (on/off) 
Modes de funcionament (DC, AC i GND) 
Desplaçament Vertical. 
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antalla que defineix el senyal . 

objectiu de dissenyar una pantalla així en un telèfon mòbil és de tipus pràctic. Cada 
botó ha d’indicar una etiqueta i un valor que sigui reconegut per a qualsevol usuari que 
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5. Modulador Bluetooth.
 

En aquest apartat fem referència 
fer d’interfície entre aquest i qualsevol dispositiu mòbil mitjançant el protocol Bluetooth. 
A tal efecte hom escollí el mòdul RN

L’elecció del mòdul RN-42 ve d
baix dels disponibles en el mercat dins de la gamma interfície

En general, un mòdul d’aquestes característiques no és més que un 
exclusivament a la transferència de dades entre diversos 
UART, USB, Bluetooth, Wifi, i altres estàndards
utilització d’algun port d’entrada/sortida digital i fins i tot un port d’entrada analògic
malauradament no hi tenim control sobre aquest)

 

5.1. Característiques
 

De les característiques que ens interessen del RN

Elèctriques 

• Alimentació de 3,3volts
• Consum en diferents 

o Estat de Discovery de 
o Estat de Connexió amb transmissió de dades 
o Estat de Connexió Sniff
o Estat de Connexió 

• Dispositiu classe 2 amb un rang de fins a 20 metres de distància.
• Potencia de sortida configurable des de

 

Figura 
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Modulador Bluetooth. 

En aquest apartat fem referència al mòdul que està físicament connectat al 
st i qualsevol dispositiu mòbil mitjançant el protocol Bluetooth. 

A tal efecte hom escollí el mòdul RN-42. 

42 ve determinat per el seu relatiu baix cost, que és el més 
baix dels disponibles en el mercat dins de la gamma interfície-bluetooth

n mòdul d’aquestes característiques no és més que un 
exclusivament a la transferència de dades entre diversos canals de comunicació: 

Wifi, i altres estàndards. Addicionalment, el 
utilització d’algun port d’entrada/sortida digital i fins i tot un port d’entrada analògic
malauradament no hi tenim control sobre aquest).  

Característiques del RN-42. 

De les característiques que ens interessen del RN-42 podem destacar les següents:

Alimentació de 3,3volts 
Consum en diferents estats (@3,3v): 

Discovery de 15-40mA 
Connexió amb transmissió de dades de 45mA 
Connexió Sniff (es desperta cada cert temps) de fins a 12mA

de Connexió Sleep(adormit) de 26uA 
Dispositiu classe 2 amb un rang de fins a 20 metres de distància.

otencia de sortida configurable des de 4dBm fins a -80dBm 

Figura 5-1 : Esquema del mòdul Bluetooth.  
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al mòdul que està físicament connectat al µC PIC per 
st i qualsevol dispositiu mòbil mitjançant el protocol Bluetooth. 

, que és el més 
bluetooth. 

n mòdul d’aquestes característiques no és més que un µC dedicat 
canals de comunicació: 

Addicionalment, el µC admet la 
utilització d’algun port d’entrada/sortida digital i fins i tot un port d’entrada analògic (que 

42 podem destacar les següents: 

 
de fins a 12mA 

Dispositiu classe 2 amb un rang de fins a 20 metres de distància. 
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Comunicació 

• Velocitat de transmissió 
possibilitat de funcionar amb Baud rates no 

• Perfil SPP suportat.
• Interfícies de connexió UART i USB
• Ports digitals configurable tant d’entrada com de sortida.
• Diferents modes de connexió esclau

terminal bluetooth. 

 

 

Alhora de dissenyar quin paper juga cada
podem escollir diferents modes de connexió per fer treballar el modulador.

• Slave mode , que és la opció per defecte on altres dispositius poden descobrir 
i connectar-se amb el dispositiu.

• Master Mode, aquest mode és útil quan el mòdul vol inici
aquest mode el mòdul no és descubrible o connectable.

• TriggerMaster Mode
a una direcció remota pre configurada quan algun caràcter sigui rebut per la 
UART. La connexió romandrà oberta 
de 1 a 255 segons)
caràcter BREAK 

• Auto- connect (Master Mode)
el senyal al’entrada d’un port digital. El mòdul inicia
adreça pre emmagatzemada al engegar
amb el primer dispositiu trobat que coincideixi amb un codi
emmagatzemat. 

• Auto- connect (DTR Mode)
excepte que la connexió i desconnexió és controlada per un port d’entrada 
digital.  

• Auto- connect ANY Mode
que cada vegada que el port d’entrada digital és activat, el mòdul iniciaré el 
procés d’aparellament amb al pri

 

Per facilitat d’implementació, escollim treballar amb mode esclau per part del 
modulador, ja que volem que sigui el telèfon mòbil qui comenci i acabi la connexió. 
Evitem així el problema de com definir
s’hauria de connectar el modulador.
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Velocitat de transmissió configurable des de 1200bps fins als 921Kbps, amb 
onar amb Baud rates no estàndard. 

Perfil SPP suportat. 
de connexió UART i USB 

Ports digitals configurable tant d’entrada com de sortida. 
Diferents modes de connexió esclau-mestre entre el mòdul i qualsevol altre 

 

Alhora de dissenyar quin paper juga cadascun dels mòduls del sub-sistema
escollir diferents modes de connexió per fer treballar el modulador.

que és la opció per defecte on altres dispositius poden descobrir 
se amb el dispositiu. 

aquest mode és útil quan el mòdul vol iniciar connexions. En 
aquest mode el mòdul no és descubrible o connectable. 
TriggerMaster Mode , en aquest mode el mòdul es connectarà automàticament 
a una direcció remota pre configurada quan algun caràcter sigui rebut per la 
UART. La connexió romandrà oberta durant un temps determinat (configurable 
de 1 a 255 segons) quan no hi hagi moviment de dades o quan s’enviï el 

connect (Master Mode) , que pot ser activat per comanda o per canviar 
el senyal al’entrada d’un port digital. El mòdul iniciarà una connexió a una 
adreça pre emmagatzemada al engegar-se. Si no hi ha cap adreça, 
amb el primer dispositiu trobat que coincideixi amb un codi

connect (DTR Mode) , activat per comanda. Opera com l’anterior, 
a connexió i desconnexió és controlada per un port d’entrada 

connect ANY Mode , activat per comanda. Opera com l’anterior, excepte 
que cada vegada que el port d’entrada digital és activat, el mòdul iniciaré el 
procés d’aparellament amb al primer dispositiu trobat (no emmagatzemat).

Per facilitat d’implementació, escollim treballar amb mode esclau per part del 
modulador, ja que volem que sigui el telèfon mòbil qui comenci i acabi la connexió. 

problema de com definir quin ha de ser el terminal B
ectar el modulador. 
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des de 1200bps fins als 921Kbps, amb 

mestre entre el mòdul i qualsevol altre 

sistema Bluetooth, 
escollir diferents modes de connexió per fer treballar el modulador. 

que és la opció per defecte on altres dispositius poden descobrir 

ar connexions. En 

en aquest mode el mòdul es connectarà automàticament 
a una direcció remota pre configurada quan algun caràcter sigui rebut per la 

un temps determinat (configurable 
quan no hi hagi moviment de dades o quan s’enviï el 

que pot ser activat per comanda o per canviar 
rà una connexió a una 

se. Si no hi ha cap adreça, s’aparella 
amb el primer dispositiu trobat que coincideixi amb un codi-nom 

activat per comanda. Opera com l’anterior, 
a connexió i desconnexió és controlada per un port d’entrada 

activat per comanda. Opera com l’anterior, excepte 
que cada vegada que el port d’entrada digital és activat, el mòdul iniciaré el 

mer dispositiu trobat (no emmagatzemat). 

Per facilitat d’implementació, escollim treballar amb mode esclau per part del 
modulador, ja que volem que sigui el telèfon mòbil qui comenci i acabi la connexió. 

Bluetooth a què 
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Protocol 

El mòdul en engegar-se pot treballar de dues maneres

• Mode Comanda , on li podem passar caràcters 
interpreta que són ordres. Això ens
paràmetres de funcionament 
de baix consum, canviar velocitats de transmissió,etc)
mode se li envien tres caràcters 

• Mode Dades , que és la opció amb que s’encén el mòdul. Aquí simplement hi 
ha transferència de dades en dos
presenta una connexió més ràpida

 

5.2. Configuració.
 

Perquè el nostre sistema sigui operatiu, tant sols ens interessa modificar el BaudRate 
del modulador que li servirà per comunicar
defecte treballa a 1900 bps. En no voler allargar el temps d’enviament de la trama de 
com a mínim 200 bytes o més d’informació, establirem una velocitat el més alta 
possible i una tassa d’error entre el modulador i el PIC baixa. Ho farem de manera 
permanent i, per tant, sols l’ hem d’executar una sola vegada, així que no caldrà 
implementar-ho al telèfon mòbil.

Per configurar aquest paràmetre és convenient fer
d’alguna aplicació com el Hyper Terminal del S.O. que treballi amb el port COM on 
estigui connectat una clau Bluetooth. Aquesta forma de configuració 
fàcilment establir connexions amb el dispositiu i fer primeres proves per comprovar el 
funcionament. 

Figura 5-2 : Configuració del mòdul amb la pantalla del HyperT erminal.

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

se pot treballar de dues maneres diferents: 

, on li podem passar caràcters ASCII al mòdul que ell 
interpreta que són ordres. Això ens permet configurar el mòdul 
paràmetres de funcionament a les nostres necessitats (com ara: activar estat 
de baix consum, canviar velocitats de transmissió,etc). Per entrar en aquest 

tres caràcters “$$$”. Per sortir aquests tres: “---
, que és la opció amb que s’encén el mòdul. Aquí simplement hi 

ha transferència de dades en dos sentits, on el mòdul no interpreta les dades i 
presenta una connexió més ràpida 

Configuració. 

Perquè el nostre sistema sigui operatiu, tant sols ens interessa modificar el BaudRate 
del modulador que li servirà per comunicar-se amb la UART del µC. El modulador per 
defecte treballa a 1900 bps. En no voler allargar el temps d’enviament de la trama de 
com a mínim 200 bytes o més d’informació, establirem una velocitat el més alta 
possible i una tassa d’error entre el modulador i el PIC baixa. Ho farem de manera 
permanent i, per tant, sols l’ hem d’executar una sola vegada, així que no caldrà 

ho al telèfon mòbil. 

Per configurar aquest paràmetre és convenient fer-ho des d’un ordinador, amb l’ajuda 
d’alguna aplicació com el Hyper Terminal del S.O. que treballi amb el port COM on 
estigui connectat una clau Bluetooth. Aquesta forma de configuració 
fàcilment establir connexions amb el dispositiu i fer primeres proves per comprovar el 

 

: Configuració del mòdul amb la pantalla del HyperT erminal.
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al mòdul que ell 
permet configurar el mòdul i canviar-li els 

(com ara: activar estat 
entrar en aquest 
---“. 

, que és la opció amb que s’encén el mòdul. Aquí simplement hi 
sentits, on el mòdul no interpreta les dades i 

Perquè el nostre sistema sigui operatiu, tant sols ens interessa modificar el BaudRate 
. El modulador per 

defecte treballa a 1900 bps. En no voler allargar el temps d’enviament de la trama de 
com a mínim 200 bytes o més d’informació, establirem una velocitat el més alta 
possible i una tassa d’error entre el modulador i el PIC baixa. Ho farem de manera 
permanent i, per tant, sols l’ hem d’executar una sola vegada, així que no caldrà 

ho des d’un ordinador, amb l’ajuda 
d’alguna aplicació com el Hyper Terminal del S.O. que treballi amb el port COM on 
estigui connectat una clau Bluetooth. Aquesta forma de configuració ens permet 
fàcilment establir connexions amb el dispositiu i fer primeres proves per comprovar el 

: Configuració del mòdul amb la pantalla del HyperT erminal.  
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Segons el model de PIC utilitzat, s’han establert diferents velocitats de transmissió per 
adequar-les a la del perifèric UART del 
pel PIC16F1827 s’ha establert una velocitat de transmissió de 57600 bps  i per tant 
s’ha de configurar el RN-42 a aquesta velocitat. Per fer
quan es troba en mode comanda la següent informació:

  (en aquest model la comanda tant sols té en compte els dos primers nombres)

 

Addicionalment li podem canviar el nom de sèrie d
fem una recerca del dispositiu aparegui un nom més familiar. Un nom més encertat del 
RN-42 seria el següent (si li enviem la informació en mode comanda):

 

5.3. Connexionat amb el PIC
 

Segons l’arquitectura plantejada, el modulador RN
conjuntament amb el PIC. 
possibilitats: integrar-ho al
oferir la possibilitat de connectar i desconnectar a voluntat.

Decidim per un disseny modular amb possibilitat de connectar
justificació respon a dos aspectes importants:

• Ja que és el component més car de tot el disseny, hom pensa que aques
mòdul pugui ser reutilitzat en altres dissenys i projectes

• Com que el consum 
descoberta del dispositiu, s’ofereix com a línea futura la possibilitat de 
configurar l’adquisició de dades per un llarg períod
dades s’emmagatzemin en la memòria del 
modulador tant sols tindria sentit en el inici de la connexió (per configurar la 
base de temps) i al final (per la recollida de dades).

Per una connexió bàsica, d

• Alimentació a 3,3V 
• La Massa. 
• Pin UART RX (s’ha de comptar que si el 

és necessari la utilització d’un divisor de tensió)
• Pin UART TX  
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utilitzat, s’han establert diferents velocitats de transmissió per 
les a la del perifèric UART del µC.  Per exemple, amb el prototip final format 

pel PIC16F1827 s’ha establert una velocitat de transmissió de 57600 bps  i per tant 
42 a aquesta velocitat. Per fer-ho hem d’enviar al dispositiu 

quan es troba en mode comanda la següent informació: 

SU,57 

(en aquest model la comanda tant sols té en compte els dos primers nombres)

Addicionalment li podem canviar el nom de sèrie del dispositiu RN-42, per així quan 
fem una recerca del dispositiu aparegui un nom més familiar. Un nom més encertat del 

42 seria el següent (si li enviem la informació en mode comanda): 

SN,Oscil·loscopi 

Connexionat amb el PIC 

Segons l’arquitectura plantejada, el modulador RN-42 formarà part del 
conjuntament amb el PIC. Per connectar els dos dispositius, existeixen dues 

ho al mateix circuit, o mitjançant uns terminals connector per
possibilitat de connectar i desconnectar a voluntat. 

Decidim per un disseny modular amb possibilitat de connectar-lo i desconnectar
justificació respon a dos aspectes importants: 

Ja que és el component més car de tot el disseny, hom pensa que aques
mòdul pugui ser reutilitzat en altres dissenys i projectes 
Com que el consum és elevat en la transmissió de dades 
descoberta del dispositiu, s’ofereix com a línea futura la possibilitat de 
configurar l’adquisició de dades per un llarg període de temps, i que aquestes 
dades s’emmagatzemin en la memòria del µC. En aquest cas, la utilització del 
modulador tant sols tindria sentit en el inici de la connexió (per configurar la 
base de temps) i al final (per la recollida de dades). 

bàsica, del mòdul RN-42 tant sols agafarem 4 connexions: 

  

Pin UART RX (s’ha de comptar que si el µC connectat treballa a més voltatge 
és necessari la utilització d’un divisor de tensió). 
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utilitzat, s’han establert diferents velocitats de transmissió per 
.  Per exemple, amb el prototip final format 

pel PIC16F1827 s’ha establert una velocitat de transmissió de 57600 bps  i per tant 
ho hem d’enviar al dispositiu 

(en aquest model la comanda tant sols té en compte els dos primers nombres) 

42, per així quan 
fem una recerca del dispositiu aparegui un nom més familiar. Un nom més encertat del 

 

42 formarà part del mòdul emissor 
existeixen dues 

s terminals connector per 

lo i desconnectar-lo. La 

Ja que és el component més car de tot el disseny, hom pensa que aquest 

en la transmissió de dades o en el mode 
descoberta del dispositiu, s’ofereix com a línea futura la possibilitat de 

e de temps, i que aquestes 
. En aquest cas, la utilització del 

modulador tant sols tindria sentit en el inici de la connexió (per configurar la 

4 connexions:  

treballa a més voltatge 
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Addicionalment s’han de realitzar dues modificacions al RN
sistema en els següents pins

• Realitzar un pont entre els pins 
adjacents, i així desinhibir el

• Connectar a massa el pin 
configuració per part de l’usuari de diferents velocitats de la UART
pin no es troba a massa el mòdul treballaria a
9600 bps). 

Figura 5-3 : Imatge del modulador connectat al

 

5.4. Paràmetres per reduir el consum
 

Hi han 4 opcions al nostre abast per reduir el consum
component de la placa que consumeix molt per sobre dels altres components.
tracta d’enviar una sèrie d’ordres en mode comanda que permet canviar alguns 
paràmetres intern del RN-42.

Totes elles es realitzen una vegada, ja que qu
condició de Reset de l’aparell anul·la aquests paràmetres

• Configurar tots els ports del modulador com a entrada, i per tant el consum 
d’aquestes es minimitza.

• Establir una finestra d’exploració 
trobi en mode de recerca 
temps que s’activa la part de RF del mòdul és més petit i el valor mig del 
consum disminueix.
que és el mínim de l’aparell, amb una reducció de consum considerable
contrapartida, pot ser que l’aparell tard
efectes pràctics els terminals s’aparellen i connecten amb nor
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realitzar dues modificacions al RN-42 per adaptar
s següents pins: 

Realitzar un pont entre els pins UART CTS i UART RTS que es troben 
i així desinhibir el control per mòdem que ve per defecte

Connectar a massa el pin 4 que és el port d’entrada 7 i 
configuració per part de l’usuari de diferents velocitats de la UART
pin no es troba a massa el mòdul treballaria a la velocitat per defecte que és de 

 

: Imatge del modulador connectat al  mòdul emissor .

Paràmetres per reduir el consum

opcions al nostre abast per reduir el consum del modulador, que és el 
component de la placa que consumeix molt per sobre dels altres components.
tracta d’enviar una sèrie d’ordres en mode comanda que permet canviar alguns 

42. 

una vegada, ja que queden memoritzats en la seva flash (la 
eset de l’aparell anul·la aquests paràmetres): 

Configurar tots els ports del modulador com a entrada, i per tant el consum 
d’aquestes es minimitza. A efectes pràctics no té rellevància. 

ra d’exploració i connectable més petita quan el dispositiu es 
trobi en mode de recerca (Discovery) o no connectat. Al disminuir aquesta, 

que s’activa la part de RF del mòdul és més petit i el valor mig del 
consum disminueix. Per defecte la finestra és de 500ms i s’estableix a 30ms 
que és el mínim de l’aparell, amb una reducció de consum considerable
contrapartida, pot ser que l’aparell tardi una mica més en ser descobert, però a 

els terminals s’aparellen i connecten amb normalitat
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42 per adaptar-lo al nostre 

UART RTS que es troben 
que ve per defecte. 

4 que és el port d’entrada 7 i que permet la 
configuració per part de l’usuari de diferents velocitats de la UART. Si aquest 

la velocitat per defecte que és de 

. 

Paràmetres per reduir el consum. 

del modulador, que és el 
component de la placa que consumeix molt per sobre dels altres components. Es 
tracta d’enviar una sèrie d’ordres en mode comanda que permet canviar alguns 

eden memoritzats en la seva flash (la 

Configurar tots els ports del modulador com a entrada, i per tant el consum 

més petita quan el dispositiu es 
. Al disminuir aquesta, el 

que s’activa la part de RF del mòdul és més petit i el valor mig del 
i s’estableix a 30ms 

que és el mínim de l’aparell, amb una reducció de consum considerable. Com a 
i una mica més en ser descobert, però a 

malitat. 
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• Optimitzar la transferència de dades 
L’algorisme intern del mòdul 
de dades abans de ser enviades, 
arribant de manera indiv

• Fer entrar el mòdul en Deep
dades. Per al nostre sistema, entre 
on el telèfon processa i representa les dades
en el mòdul emissor podem aprofitar
a tenir disminucions de consum
normal. S’ha de determinar el compromís entre actualitzar dades
consum. Empíricament s’ha trobat que un temps de 200ms entre trames no 
malmet la freqüència de 
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la transferència de dades  per latència en lloc de by-pass. 
del mòdul -que no és accessible-  pot esperar

de dades abans de ser enviades, o pot enviar dades tant bon punt vagin 
de manera individual. A efectes pràctics no té rellevància.

Fer entrar el mòdul en Deep-Sleep els instants on no hi hagi transferència de 
nostre sistema, entre dues trames consecutives hi ha un temps 

on el telèfon processa i representa les dades i s’espera. Aquest temps “mort” 
en el mòdul emissor podem aprofitar-lo per “adormir” el modulador i així
a tenir disminucions de consum de més de la meitat respecte d’una connexió 

S’ha de determinar el compromís entre actualitzar dades
consum. Empíricament s’ha trobat que un temps de 200ms entre trames no 

freqüència de visualització gràfica de les dades. 
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pass. 
r a tenir un grup 

tant bon punt vagin 
té rellevància. 

Sleep els instants on no hi hagi transferència de 
hi ha un temps 

Aquest temps “mort” 
lo per “adormir” el modulador i així arribar 

d’una connexió 
S’ha de determinar el compromís entre actualitzar dades i reducció de 

consum. Empíricament s’ha trobat que un temps de 200ms entre trames no 
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6. Mòdul µC
 

 

L’anomenem el mòdul µC
dispositiu i del seu bloc més 
els possibles amplificadors, l’alimentació, i la circuiteria addicional.

Apart dels diferents dissenys, es fa una descripció sobre quin recursos s’utilitze
programar els PIC’s. 

 

 

6.1. Entorn de treball per al PIC16F88
 

Un objectiu bàsic del nostre projecte fa referència a que no tant sols volem minimitzar 
el cost dels components a utilitzar, sinó també de les eines a utilitzar.

Programar un µC implica la necessitat de disposar

• un editor-compilador per obtenir un fitxer binari que representa el codi a 
introduir en el chip 

• Un programador de 
que tenim a l’ordinador, pas

Per norma general, el llenguatge utilitzat per programar PIC’s són 
llenguatge C. Segons la complexitat del codi a executar o el contro
tenir a nivell d’instrucció, el dissenyad
hem decantat per el llenguatge ensamblador i així tenir un control 
minimitzar el nombre d’ instruccions qu
operacions aritmètiques addicionals en

L’editor de treball que utilitzar
qual s’ofereixen versions gratuïtes, i que és un entorn força potent amb multitud de 
funcions addicionals.  

Ja que l’ordinador forma part massivament del nostre entorn, tant sols és menester 
trobar un circuit programador de PIC’s que s’adapti al
el cost més baix possible. 
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µC 

µC perquè els dissenys proposats giren al voltant d
més crític que és el ADC. També formen part d’aquest mòdul 

els possibles amplificadors, l’alimentació, i la circuiteria addicional. 

Apart dels diferents dissenys, es fa una descripció sobre quin recursos s’utilitze

Entorn de treball per al PIC16F88

Un objectiu bàsic del nostre projecte fa referència a que no tant sols volem minimitzar 
el cost dels components a utilitzar, sinó també de les eines a utilitzar. 

implica la necessitat de disposar conjuntament amb l’ordinador de:

compilador per obtenir un fitxer binari que representa el codi a 
 des de un terminal ordinador. 

Un programador de µCs amb l’aplicatiu asociat, de manera que l’arxiu binari 
que tenim a l’ordinador, passi o es desi a la memòria flash del µC

Per norma general, el llenguatge utilitzat per programar PIC’s són el ensamblador
llenguatge C. Segons la complexitat del codi a executar o el control absolut

, el dissenyador escull una opció o altre. Per el nostre cas, ens 
hem decantat per el llenguatge ensamblador i així tenir un control 

instruccions quan ens interessi. Tanmateix no ens cal realitzar 
operacions aritmètiques addicionals en el cantó del µC. 

utilitzarem és el MPLAB de la mateixa casa MICROCHIP
ixen versions gratuïtes, i que és un entorn força potent amb multitud de 

Ja que l’ordinador forma part massivament del nostre entorn, tant sols és menester 
programador de PIC’s que s’adapti als models que escollim i que tingui 
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al voltant d’aquest 
També formen part d’aquest mòdul 

Apart dels diferents dissenys, es fa una descripció sobre quin recursos s’utilitzen per 

Entorn de treball per al PIC16F88 

Un objectiu bàsic del nostre projecte fa referència a que no tant sols volem minimitzar 

ament amb l’ordinador de: 

compilador per obtenir un fitxer binari que representa el codi a 

de manera que l’arxiu binari 
µC. 

ensamblador o el 
l absolut que es vol 

or escull una opció o altre. Per el nostre cas, ens 
hem decantat per el llenguatge ensamblador i així tenir un control més proper per 

Tanmateix no ens cal realitzar 

MICROCHIP del 
ixen versions gratuïtes, i que és un entorn força potent amb multitud de 

Ja que l’ordinador forma part massivament del nostre entorn, tant sols és menester 
que escollim i que tingui 
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6.1.1. El programador.
 

Per programar un PIC, existeixen dos mètodes diferenciats de com gravar a la 
memòria flash del µC:  

• HVP : High_Voltage
tensió de fins a 12 volts

• LVP  : Low_Voltage

En ambdós mètodes s’utilitzen els mateixos pins del 

Existeixen diversos dissenys de programadors de baix cost que utilitzen diferents 
canals de sortida de l’ordinador: RS

Les més populars són les q
circuit és molt simple. Programar amb mode LVP es necessita una circuiteria 
addicional. 

La nostra opció escollida és la tarja 
abaratir costos, malgrat l’inconvenient que els moderns ordinadors ja no incorporen 
port RS-232.  

En aquest sentit, el missatge ecològic del projecte  vindria  a ser:

 

Ja que els recursos a nivell de memòria i veloci
dels ordinadors antics o de plaques d’extensió RS232 
allargar la vida útil dels vells 

Aquesta placa es comunica amb un ordinador via 
interfícies RS-232 a USB degut a que dona problemes

El circuit programador JDM
notori el seu reduït nombre de components i 
permet posar i treure el µC

Una segona raó per escollir aquesta placa va ser que a
zócals addicionals, podíem millorar 
gravar chips de fins a 22 pins 
el projecte) i fins i tot memòries EEPROM’s molt útils en 

A la xarxa aquesta placa rep
una àmplia gama de PIC’s, i és ideal per co
a nivell personal amb un 
programador TE-20. 

Aprofit em els
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El programador. 

PIC, existeixen dos mètodes diferenciats de com gravar a la 

Voltage_Programming_Mode (Alta tensió. S’utilitzen valors de 
tensió de fins a 12 volts). 

Low_Voltage_Programming_Mode (Baixa tensió). 

En ambdós mètodes s’utilitzen els mateixos pins del µC (alimentació i transmissió)

Existeixen diversos dissenys de programadors de baix cost que utilitzen diferents 
canals de sortida de l’ordinador: RS-232, Port paral·lel, USB.  

Les més populars són les que permeten gravar en HVP via RS-232, ja que el seu 
Programar amb mode LVP es necessita una circuiteria 

La nostra opció escollida és la tarja àmpliament utilitzada JDM [12],bàsicament per 
malgrat l’inconvenient que els moderns ordinadors ja no incorporen 

En aquest sentit, el missatge ecològic del projecte  vindria  a ser: 

Ja que els recursos a nivell de memòria i velocitat no són importants, 
dels ordinadors antics o de plaques d’extensió RS232 o Port Paral·lel 

vells aparells per algunes aplicacions. 

Aquesta placa es comunica amb un ordinador via sèrie RS-232 i no per
degut a que dona problemes. 

JDM el podem veure en la Figura A-1 del Annex A, en el que
notori el seu reduït nombre de components i incorpora un zócal de 18 potes 

µC tantes vegades com vulguem programar-lo. 

Una segona raó per escollir aquesta placa va ser que afegint uns pocs components
em millorar la nostre JDM de manera que sigui capaç de 

22 pins (com ara el 16F876 amb que inicialment es va començar 
) i fins i tot memòries EEPROM’s molt útils en altres aplicacions

rep el nom de TE-20. Amb aquest circuit podem programar 
s, i és ideal per començar a introduir-se en el mon dels PIC’s
 cost mínim. En el Annex A hi tenim el circuit elèctric del 

em els  ordinadors antics per a programar µC s.
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PIC, existeixen dos mètodes diferenciats de com gravar a la 

’utilitzen valors de 

(alimentació i transmissió). 

Existeixen diversos dissenys de programadors de baix cost que utilitzen diferents 

232, ja que el seu 
Programar amb mode LVP es necessita una circuiteria 

,bàsicament per 
malgrat l’inconvenient que els moderns ordinadors ja no incorporen el 

tat no són importants, l’aprofitament 
o Port Paral·lel ens permeten 

i no permet utilitzar 

l Annex A, en el que és 
de 18 potes que ens 

.  

fegint uns pocs components i 
de manera que sigui capaç de 

amb que inicialment es va començar 
aplicacions. 

Amb aquest circuit podem programar 
se en el mon dels PIC’s 

A hi tenim el circuit elèctric del 

s. 



39 

6.1.2. Modificació.
 

Hi ha certs tipus de PIC’s que tenen l’opció d
necessitat d’utilitzar un cristall extern. En concret per als models 
aprofitar aquesta característica.

Al activar aquesta opció en el codi que es grava a la flash del 
aquest, el rellotge comença ja a funcionar, i si el circuit programador no té en compte 
aquesta característica, les dades no es 

Tal com s’explica Com s’informa des
un transistor MOSFET de manera que hi 
gravació. Amb aquesta modificació estem en disposició de prog
amb rellotge intern. En el Annex A tenim el circuit modificat.

6.1.3. Programari utilitzat.
 

Existeixen diverses aplicacions que des de l’ordinador poden enviar l’arxiu binari cap al 
chip i que són gratuïtes. D
s’adapten als µC que volem
PICPgm (tant per el 16F88 com el PIC16F1827). L’ I
pionera i ja ha deixat de estar actualitzada per al seu creador. El PICPgm
estan en constant revisió per als nous Pic’s i és més completa.

Figura 6-2 : Interfície gràfica dels programadors IcProg (Esquer ra) i PICPgm (dreta).

Són aplicacions força simple
arxiu binari (extensió HEX), i activar la opció de programar
verificació. 
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Modificació. 

Hi ha certs tipus de PIC’s que tenen l’opció d’activar un rellotge intern, sense la 
necessitat d’utilitzar un cristall extern. En concret per als models treballats es
aprofitar aquesta característica. 

en el codi que es grava a la flash del µC, al estar alimentat 
e comença ja a funcionar, i si el circuit programador no té en compte 

les dades no es graven correctament. 

s’informa des, podem modificar el circuit programador afegint
un transistor MOSFET de manera que hi hagi un retard alhora d’activar el senyal de 
gravació. Amb aquesta modificació estem en disposició de programar PIC’s

En el Annex A tenim el circuit modificat. 

 

Figura 6-1. Tarja TE-20 modificada 

Programari utilitzat. 

Existeixen diverses aplicacions que des de l’ordinador poden enviar l’arxiu binari cap al 
chip i que són gratuïtes. De entre elles hem escollit les més reconegud

volem utilitzar: es tracta del ICprog (per al PIC16F88) i el 
F88 com el PIC16F1827). L’ IcProg [14] va ser la aplicació 

pionera i ja ha deixat de estar actualitzada per al seu creador. El PICPgm
estan en constant revisió per als nous Pic’s i és més completa. 

                 

: Interfície gràfica dels programadors IcProg (Esquer ra) i PICPgm (dreta).

força simples i intuïtives, de la que tant sols haurem de carregar l
arxiu binari (extensió HEX), i activar la opció de programar, amb la corresponent 
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un rellotge intern, sense la 
treballats es vol 

al estar alimentat 
e comença ja a funcionar, i si el circuit programador no té en compte 

podem modificar el circuit programador afegint-hi 
hagi un retard alhora d’activar el senyal de 

ramar PIC’s en HVP 

Existeixen diverses aplicacions que des de l’ordinador poden enviar l’arxiu binari cap al 
conegudes i que 

(per al PIC16F88) i el 
va ser la aplicació 

pionera i ja ha deixat de estar actualitzada per al seu creador. El PICPgm [15] segueix 

 

: Interfície gràfica dels programadors IcProg (Esquer ra) i PICPgm (dreta).  

, de la que tant sols haurem de carregar l’ 
, amb la corresponent 
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6.2. Alimentació del dispositiu.
 

En la elecció del valor d’alimentació del dispositiu s’han tingut en compte varis factors 
marcats en els nostres objectius: l’auton
prestacions com ara la velocitat de mostreig. 

Si volem un dispositiu que consumeixi poc, intentarem treballar amb un marge de 
tensions el més baix possible i que sigui acceptat per els elements que intervenen en 
el sistema. Per qüestions de simplicitat, es descarta la utilització de conversors CC per 
augmentar o disminuir tensions i la utilització de fonts simètriques.

Tenim tres elements principals que han de ser alimentats: el 
modulador. En la Taula 6-1

Normalment els µCs accepten de treballar en un marge de tensions flexible
cas dels PICs també. Existeixen 
sigles LF com a indicatiu) malgrat que no accepten de treballar a grans freqüències de 
rellotge i que per tant no s’avaluaran.

Pel que fa als amplificadors, normalment accepten un gran
qüestions de simplicitat, escollim aquells que treballin amb una alimentació no
simètrica positiva i  amb valors mínims semblants als altres components.

 Voltatge
 Teòric

Amplificador 1,2v
Porta NAND CMOS 

µC (PIC16F88) 1,2
Modulador (RN-42) 3,15

Taula 6-1 : Especificacions 

El límit inferior el marca l’element modulador RN
típica de 3,3volts i té un consum màxim prop dels 50mA quan s’estableix una 
comunicació. Tot i així, s’ha arribat ha establir la comunicació a tensions de 2,6 
sense cap error però amb la impossibilitat de canviar
tant sols una vegada per la resta de la seva utilització; per tant es pot tenir en compte 
aquest paràmetre). 

La porta NAND la utilitzem per generar un oscil·lador controlat a freqüències superiors 
a 1MHz. Degut a que l’oscil·lador és depenent de la alimentació, i als retards de 
propagació, en el prototip utilitzat és necessari una tensió d’alimentació de 4 volts.

S’escull treballar a 3,3volts per tots els components amb el 
s’utilitza un sol regulador lineal de tensió per a tot el circuit.

En canvi, per al prototip oscil·loscopi s’escull treballar tant a 4 volts amb el PIC16F88 
(per qüestions de rendiment) com a 3,3 volts i 3 volts amb el PIC16F1827.
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Alimentació del dispositiu. 

En la elecció del valor d’alimentació del dispositiu s’han tingut en compte varis factors 
marcats en els nostres objectius: l’autonomia del dispositiu, el cost, i algunes 
prestacions com ara la velocitat de mostreig.  

Si volem un dispositiu que consumeixi poc, intentarem treballar amb un marge de 
tensions el més baix possible i que sigui acceptat per els elements que intervenen en 

sistema. Per qüestions de simplicitat, es descarta la utilització de conversors CC per 
augmentar o disminuir tensions i la utilització de fonts simètriques. 

Tenim tres elements principals que han de ser alimentats: el µC, els amplificadors, i el 
1 estan indicats els valors d’alimentació analitzats.

s accepten de treballar en un marge de tensions flexible
. Existeixen a més a més versions de baix consum (s’utilitzen les 

sigles LF com a indicatiu) malgrat que no accepten de treballar a grans freqüències de 
rellotge i que per tant no s’avaluaran. 

Pel que fa als amplificadors, normalment accepten un gran marge de treball i per 
qüestions de simplicitat, escollim aquells que treballin amb una alimentació no
simètrica positiva i  amb valors mínims semblants als altres components.

Voltatge mínim (v) Voltatge típic (v) Voltatge màxim (v)
Teòric Mesurat Teòric Mesurat Teòric
1,2v 1,2 - - 

3 2,8* 5 - 
1,2 2,5 5 - 
3,15 2,6* 3,3 - 

 

: Especificacions i mesures d’alguns components utilitzats.

El límit inferior el marca l’element modulador RN-42, que necessita una alimentació 
típica de 3,3volts i té un consum màxim prop dels 50mA quan s’estableix una 
comunicació. Tot i així, s’ha arribat ha establir la comunicació a tensions de 2,6 
sense cap error però amb la impossibilitat de canviar-li la configuració (es configura 
tant sols una vegada per la resta de la seva utilització; per tant es pot tenir en compte 

La porta NAND la utilitzem per generar un oscil·lador controlat a freqüències superiors 
a 1MHz. Degut a que l’oscil·lador és depenent de la alimentació, i als retards de 

utilitzat és necessari una tensió d’alimentació de 4 volts.

S’escull treballar a 3,3volts per tots els components amb el prototip 
s’utilitza un sol regulador lineal de tensió per a tot el circuit. 

oscil·loscopi s’escull treballar tant a 4 volts amb el PIC16F88 
ions de rendiment) com a 3,3 volts i 3 volts amb el PIC16F1827.
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En la elecció del valor d’alimentació del dispositiu s’han tingut en compte varis factors 
omia del dispositiu, el cost, i algunes 

Si volem un dispositiu que consumeixi poc, intentarem treballar amb un marge de 
tensions el més baix possible i que sigui acceptat per els elements que intervenen en 

sistema. Per qüestions de simplicitat, es descarta la utilització de conversors CC per 

, els amplificadors, i el 
estan indicats els valors d’alimentació analitzats. 

s accepten de treballar en un marge de tensions flexibles, i en el 
versions de baix consum (s’utilitzen les 

sigles LF com a indicatiu) malgrat que no accepten de treballar a grans freqüències de 

marge de treball i per 
qüestions de simplicitat, escollim aquells que treballin amb una alimentació no-
simètrica positiva i  amb valors mínims semblants als altres components. 

Voltatge màxim (v) 
Teòric Mesurat 

12 - 
15 - 
5,5 - 
3,6 - 

utilitzats.  

42, que necessita una alimentació 
típica de 3,3volts i té un consum màxim prop dels 50mA quan s’estableix una 
comunicació. Tot i així, s’ha arribat ha establir la comunicació a tensions de 2,6 volts 

li la configuració (es configura 
tant sols una vegada per la resta de la seva utilització; per tant es pot tenir en compte 

La porta NAND la utilitzem per generar un oscil·lador controlat a freqüències superiors 
a 1MHz. Degut a que l’oscil·lador és depenent de la alimentació, i als retards de 

utilitzat és necessari una tensió d’alimentació de 4 volts. 

 voltímetre i així 

oscil·loscopi s’escull treballar tant a 4 volts amb el PIC16F88 
ions de rendiment) com a 3,3 volts i 3 volts amb el PIC16F1827. 
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6.2.1. Selecció de bateries recarregables.
 

De les bateries disponibles al mercat, els criteris que han d’acomplir per a satisfer els 
nostres requisits són: 

• Valor de tensió per sobre del regulador, a
mínima (Drop-out) necessària per a que el regulador actuï correctament.

• Corrent en contínua mínima d’ almenys 50mA, principalment per els pics de 
consum que absorbeix el modulador 

• Capacitat energètica mAh el més g
• Cost  i espai reduït 

Els tipus de bateries que s’adapten més bé a les nostres característiques són les Ni
MH (Níquel Metall Hidrur), que són cel·les de 1,2 volts agrupades. S’han analitzat els 
dos valors de tensió nominals més ajustats 
4,8v) i en funció del prototip
altre. 

Malgrat que les bateries de Ió
nostre sistema (tenen la densita
crítiques alhora de recarregar
la necessitat d’una circuiteria addicional.

Els models de referència utilitzats són de la companyia VARTA o deriva
blanca, ja que proporcionen un bon equilibri entre preu, dimensions i prestacions. Els 
terminals són per PCB. 

 

Model 
Tensió nominal (v) 
Capacitat (mAh) 
Corrent DC max. (mA) 
Volum (cm) 
Preu (€) 

 

Taula 6
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Selecció de bateries recarregables. 

De les bateries disponibles al mercat, els criteris que han d’acomplir per a satisfer els 

Valor de tensió per sobre del regulador, afegint-hi una tensió de caiguda 
out) necessària per a que el regulador actuï correctament.

Corrent en contínua mínima d’ almenys 50mA, principalment per els pics de 
consum que absorbeix el modulador Bluetooth. 
Capacitat energètica mAh el més gran possible. 

 

Els tipus de bateries que s’adapten més bé a les nostres característiques són les Ni
MH (Níquel Metall Hidrur), que són cel·les de 1,2 volts agrupades. S’han analitzat els 
dos valors de tensió nominals més ajustats per garantir l’operativitat del sistema 

prototip i versió d’aquest, s’ha seleccionat un tipus de bateria o 

Malgrat que les bateries de Ió-liti (com ara les d’un mòbil) també s’adaptarien bé al 
nostre sistema (tenen la densitat energia-pes encara més elevada), el fet de ser més 
crítiques alhora de recarregar-les - ja que es poden inflamar -, fa que es descartin per 
la necessitat d’una circuiteria addicional. 

Els models de referència utilitzats són de la companyia VARTA o deriva
blanca, ja que proporcionen un bon equilibri entre preu, dimensions i prestacions. Els 

VARTA VARTA/RS VARTA/RS
4,6 3,6 3,6

150mAh 140mAh 80mAh
280 280 140

14x26x6 24x15x18 20x15x15
6,79 4,79 3,99

 
 

 

6-2. Diferents models de bateries analitzades. 
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De les bateries disponibles al mercat, els criteris que han d’acomplir per a satisfer els 

hi una tensió de caiguda 
out) necessària per a que el regulador actuï correctament. 

Corrent en contínua mínima d’ almenys 50mA, principalment per els pics de 

Els tipus de bateries que s’adapten més bé a les nostres característiques són les Ni-
MH (Níquel Metall Hidrur), que són cel·les de 1,2 volts agrupades. S’han analitzat els 

rantir l’operativitat del sistema (3,6v i 
i versió d’aquest, s’ha seleccionat un tipus de bateria o 

liti (com ara les d’un mòbil) també s’adaptarien bé al 
pes encara més elevada), el fet de ser més 

, fa que es descartin per 

Els models de referència utilitzats són de la companyia VARTA o derivats de marca 
blanca, ja que proporcionen un bon equilibri entre preu, dimensions i prestacions. Els 

VARTA/RS RS 
3,6 3,6 

80mAh 20mAh 
140 - 

20x15x15 10x12x12 
3,99 3,03 
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6.2.2. Dissenys 
 

Opcionalment el disseny de la part de la
placa –més compacta- o en un petit mòdul que separi la bateria de la resta del circuit, 
de manera que el dispositiu pugui ser alimentat per un font externa regulada i es 
busqui reduir més l’espai de la placa.

Es pensa en la reutilització d’algun carregador que normalment proporcionen tensions 
de entre 12 i 20 volts.  

El circuit d’alimentació ha estat dissenyat per a poder carregar la bateria inclòs en les  
condicions en que el circuit treballi a màxim consum.

Donat que la bateria en una càrrega normal d’unes 4
d’ entre 40-20mA, i el circuit pot arribar a consumir valors d’ entre 20
de la configuració, valors de resistència d’entrada de entre 100
adequats. 

Segons el model de prototip
tensions de referència. Aquest circuits els podem trobar al 
important que la tensió de referència per l’oscil·lador controlat siguin el m
possibles. 

En cada model es necessita com a mínim una tensió de 3,3 volts per alimentar el 
modulador (pot treballar entre 3 i 3,6 volts). Aquest té consums molt dispersos al llarg 
del temps. Per evitar que aquests pics de consum afectin a les 
dels altres components i malmetin els resultats, s’incorporen reguladors lineals de 
tensió separats. 
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 proposats. 

Opcionalment el disseny de la part de la alimentació la podem agrupar a la mateixa 
o en un petit mòdul que separi la bateria de la resta del circuit, 

de manera que el dispositiu pugui ser alimentat per un font externa regulada i es 
busqui reduir més l’espai de la placa. 

ensa en la reutilització d’algun carregador que normalment proporcionen tensions 

El circuit d’alimentació ha estat dissenyat per a poder carregar la bateria inclòs en les  
condicions en que el circuit treballi a màxim consum. 

que la bateria en una càrrega normal d’unes 4-8 hores ha d’acceptar un corrent 
20mA, i el circuit pot arribar a consumir valors d’ entre 20-

de la configuració, valors de resistència d’entrada de entre 100-300 ohms són els 

prototip o versió utilitzat, s’han dissenyat 3 circuits per obtenir les 
Aquest circuits els podem trobar al Annex B. És especialment 

important que la tensió de referència per l’oscil·lador controlat siguin el m

En cada model es necessita com a mínim una tensió de 3,3 volts per alimentar el 
modulador (pot treballar entre 3 i 3,6 volts). Aquest té consums molt dispersos al llarg 
del temps. Per evitar que aquests pics de consum afectin a les tensions de referència 
dels altres components i malmetin els resultats, s’incorporen reguladors lineals de 
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alimentació la podem agrupar a la mateixa 
o en un petit mòdul que separi la bateria de la resta del circuit, 

de manera que el dispositiu pugui ser alimentat per un font externa regulada i es 

ensa en la reutilització d’algun carregador que normalment proporcionen tensions 

El circuit d’alimentació ha estat dissenyat per a poder carregar la bateria inclòs en les  

8 hores ha d’acceptar un corrent 
-60mA depenent 

300 ohms són els 

o versió utilitzat, s’han dissenyat 3 circuits per obtenir les 
És especialment 

important que la tensió de referència per l’oscil·lador controlat siguin el més estables 

En cada model es necessita com a mínim una tensió de 3,3 volts per alimentar el 
modulador (pot treballar entre 3 i 3,6 volts). Aquest té consums molt dispersos al llarg 

tensions de referència 
dels altres components i malmetin els resultats, s’incorporen reguladors lineals de 
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6.3. Etapa acondicionadora.
 

L’etapa acondicionadora es fa necessària per ajustar el marge de senyals analògics de 
l’entrada a valors que siguin adequats per al convertidor A/D.

Normalment en aquest tipus de 
entrades per així optimitzar el dispositiu. Un cop seleccionat un canal, es pot 
caracteritzar el mòdul ADC com un circuit RC on la càrr
determinarà la tensió a convertir. 

Hi han tres factors que determinen el disseny d’aquesta etapa

• El marge de tensions que volem que mesuri amb una sensibilitat i una precisió 
relacionada amb la resolució del 

• Adequar el senyal perquè no hi hagin valors negatius 
• La impedància d’entrada de l’aparell.

 

*S’ha de considerar el marge de freqüències de treball, que fan indispensable que la 
impedància de sortida de la etapa acondicionadora sigui baixa per al 
oscil·loscopi.  

Segons les especificacions inicials, volem que el nostre 
tensions de línea i això equival a mesurar tensions 
pic. Suposant una resolució de conversió de 10 bits, això fa que la sensibilitat sigui 
d’uns 0.6v, que per mesurar valors petits es mostra poc precís. 
d’escala màxim per sobre dels 312 v, e
diferents fons d’escales que

Una consideració addicional que ens imposa el 
que els canvis d’escala coincideixin proporcionalment amb les dimensions de la 
representació per pantalla, és a dir, amb la típica reixeta de 10x8 quadres que tenen 
els oscil·loscopis convencionals. Si l’amplitud de la reixeta és de ±4 quadres, farem 
coincidir els canvis d’escala en 

Inicialment es divideixen 5 escales en un c
sensibilitat petita per a tensions d’entrada baixes.

Marge de tensions 
d’entrada 
| Vi | < 4 

4 < | Vi | < 8 
8 < | Vi | < 40 

40 < | Vi | < 80 
80 < | Vi | < 400 

Taula 6-3 : Diferents valors de sensibilitat i error amb 5 es cales
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Etapa acondicionadora. 

L’etapa acondicionadora es fa necessària per ajustar el marge de senyals analògics de 
que siguin adequats per al convertidor A/D. 

Normalment en aquest tipus de µCs el mòdul ADC es troba multiplexat a
optimitzar el dispositiu. Un cop seleccionat un canal, es pot 

caracteritzar el mòdul ADC com un circuit RC on la càrrega del condensador 
determinarà la tensió a convertir.  

Hi han tres factors que determinen el disseny d’aquesta etapa acondicionadora*

tensions que volem que mesuri amb una sensibilitat i una precisió 
relacionada amb la resolució del ADC. 

uar el senyal perquè no hi hagin valors negatius . 
La impedància d’entrada de l’aparell. 

S’ha de considerar el marge de freqüències de treball, que fan indispensable que la 
impedància de sortida de la etapa acondicionadora sigui baixa per al 

Segons les especificacions inicials, volem que el nostre prototip arribi a mesurar 
tensions de línea i això equival a mesurar tensions alternes de fins a uns 

Suposant una resolució de conversió de 10 bits, això fa que la sensibilitat sigui 
d’uns 0.6v, que per mesurar valors petits es mostra poc precís. A partir d’un fons 
d’escala màxim per sobre dels 312 v, es fa necessari establir de manera automàtica 

ts fons d’escales que minimitzin l’error relatiu d’una mesura per sota del 1%

Una consideració addicional que ens imposa el prototip Oscil·loscopi fa referència a 
que els canvis d’escala coincideixin proporcionalment amb les dimensions de la 

per pantalla, és a dir, amb la típica reixeta de 10x8 quadres que tenen 
els oscil·loscopis convencionals. Si l’amplitud de la reixeta és de ±4 quadres, farem 
coincidir els canvis d’escala en una proporció igual. 

Inicialment es divideixen 5 escales en un compromís entre l’error absolut i amb una 
sensibilitat petita per a tensions d’entrada baixes. 

Sensibilitat (1LSB de 10 
bits) 

Error relatiu màxim (½LSB 
/Vmin)

8mv Error de 
16mv 
79mv 
157mv 
790mv 

 

: Diferents valors de sensibilitat i error amb 5 es cales
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L’etapa acondicionadora es fa necessària per ajustar el marge de senyals analògics de 

ADC es troba multiplexat a varies 
optimitzar el dispositiu. Un cop seleccionat un canal, es pot 

ega del condensador 

acondicionadora*: 

tensions que volem que mesuri amb una sensibilitat i una precisió 

S’ha de considerar el marge de freqüències de treball, que fan indispensable que la 
impedància de sortida de la etapa acondicionadora sigui baixa per al prototip 

arribi a mesurar 
de fins a uns ±312 volts de 

Suposant una resolució de conversió de 10 bits, això fa que la sensibilitat sigui 
A partir d’un fons 

s fa necessari establir de manera automàtica 
per sota del 1%. 

Oscil·loscopi fa referència a 
que els canvis d’escala coincideixin proporcionalment amb les dimensions de la 

per pantalla, és a dir, amb la típica reixeta de 10x8 quadres que tenen 
els oscil·loscopis convencionals. Si l’amplitud de la reixeta és de ±4 quadres, farem 

ompromís entre l’error absolut i amb una 

Error relatiu màxim (½LSB 
/Vmin) 

Error de 4mv 
0.2% 
0.5% 
0.2% 
0.5% 

: Diferents valors de sensibilitat i error amb 5 es cales  
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Per tal de simplificar el nombre d’escales del sistema i abaratir
menor precisió i sensibilitat
tal d’optimitzar el instrument.
 

Marge de tensions 
d’entrada 

-4 < Vi < +4 
-40 < Vi < +40 

-400 < Vi < +400 

Taula 6-4 : Diferents valors de sensibilitat i error amb 3 es cales

 
Un segon factor que s’ha de resoldre és 
hi una tensió continua, per així adaptar
varies configuracions per aconseguir aquesta
operacionals, amb diferents impedàncies d’entrada.
 

Figura 

 

Les dues primeres referencien
dues últimes s’agafa l’entrada diferencial.

Excepte la primera configuració, la resta necessita d’un
addicional diferent de l’alimentació
depenent del guany del circuit
4 la tensió de referència és independent del guany del cir
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Per tal de simplificar el nombre d’escales del sistema i abaratir-lo en perjudici d’una 
i sensibilitat, considerem que 3 fons d’escales diferents és suficient per 

instrument. La relació màxima entre escales és ara de 1:100.

Sensibilitat (1LSB de 10 
bits) 

Error relatiu màxim (½LSB 
/Vmin)

8mv Error de 
79mv 0.98
790mv 0.

 

: Diferents valors de sensibilitat i error amb 3 es cales

Un segon factor que s’ha de resoldre és el desplaçament dels valors d’entrada afegint
ontinua, per així adaptar els valors negatius al mòdul ADC. Existeixen 

varies configuracions per aconseguir aquesta adaptació tot utilitzant amplificadors 
, amb diferents impedàncies d’entrada. 

Figura 6-1 : Diverses configuracions posibles. 

referencien el senyal d’entrada respecte a la massa del circuit i les 
dues últimes s’agafa l’entrada diferencial.  

Excepte la primera configuració, la resta necessita d’una tensió de referència 
diferent de l’alimentació. Per la configuració 2, aquesta referència és 

depenent del guany del circuit i serà sempre més difícil d’ajustar. Per la configuració 3 i 
4 la tensió de referència és independent del guany del circuit. 
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lo en perjudici d’una 
, considerem que 3 fons d’escales diferents és suficient per 

de 1:100. 

Error relatiu màxim (½LSB 
/Vmin) 

Error de 4mv 
0.987% 
0.987% 

: Diferents valors de sensibilitat i error amb 3 es cales  

els valors d’entrada afegint-
al mòdul ADC. Existeixen 
tot utilitzant amplificadors 

 

el senyal d’entrada respecte a la massa del circuit i les 

a tensió de referència 
. Per la configuració 2, aquesta referència és 

. Per la configuració 3 i 
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Podem simbolitzar aquesta etapa 
component continu i el guany corresponent. També simbolitzarem l’atenuació d’un 
simple divisor de tensió que utilitzarem en el nostre anàlisi.

 Figura 

 

Per el marge d’entrada donat, hem de subdividir el senyal en tres escales diferents 
(÷1, ÷10, ÷100). Veiem les possibles configuracions

Figura 

 

En les dues configuracions
petit (C) els sorolls a l’entra
freqüència també es veurà afectada. Son configuracions descartades.

Configuracions que evitin tenir guanys excesius als amplificadors:

Figura 6-4 : Configuracions en paral·lel amb Guanys de fins a 10.

 

Tenim dues possibilitats d’implementar la nostra etapa acondicionadora. Amb la 
segona tindrem menys dificultats d’implementar la impedància d’entrada desitjada.

÷100 

÷10 

+ X1 

+ X1 

+ X1 

+ X1 ÷100 

A 

X10

+ 
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Podem simbolitzar aquesta etapa amplificadora-sumadora indicant la suma d’un 
component continu i el guany corresponent. També simbolitzarem l’atenuació d’un 
simple divisor de tensió que utilitzarem en el nostre anàlisi. 

                      

Figura 6-2 : Símbols de Guany i Atenuació.      

Per el marge d’entrada donat, hem de subdividir el senyal en tres escales diferents 
(÷1, ÷10, ÷100). Veiem les possibles configuracions analitzades. 

  

Figura 6-3 : Configuracions en sèrie i en paral·lel. 

ons existeix el problema que a la sortida del fons d’escala més 
sorolls a l’entrada s’amplifiquen fins a 100 vegades i la seva resposta en 

freqüència també es veurà afectada. Son configuracions descartades. 

Configuracions que evitin tenir guanys excesius als amplificadors: 

                

: Configuracions en paral·lel amb Guanys de fins a 10.

Tenim dues possibilitats d’implementar la nostra etapa acondicionadora. Amb la 
dificultats d’implementar la impedància d’entrada desitjada.

÷10 

÷10 

A 

B 

C 

÷100 

B C 

X10 X10 

÷A xG 
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nt la suma d’un 
component continu i el guany corresponent. També simbolitzarem l’atenuació d’un 

 

Per el marge d’entrada donat, hem de subdividir el senyal en tres escales diferents 

 

del fons d’escala més 
da s’amplifiquen fins a 100 vegades i la seva resposta en 

 

 

: Configuracions en paral·lel amb Guanys de fins a 10. 

Tenim dues possibilitats d’implementar la nostra etapa acondicionadora. Amb la 
dificultats d’implementar la impedància d’entrada desitjada. 

+ X1 

+ X1 

+ X10 

A 

B 

C 

+ X1 

+ X10 

+ X100 

A 

B 

C 
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Un problema pràctic d’optimització és alhora d’implementar tres operacionals en una 
placa. Existeixen integrats de 8 potes amb dos operacionals i de 16 potes amb quatre 
operacionals. Si a més a m
d’entrada el circuit s’allunya dels nostres objectius d’eficiència.

Analitzem dues solucions per evitar aquest inconvenient, de manera que tant sols 
necessitem un sol circuit integrat de 8 potes per imple
necessàries. 

La primera solució és incorporar amplificadors operacionals programables que no 
siguin majors de 8 potes. Aquests poden modificar el seu guany normalment amb una 
relació de 1:30 i també disposen d’un selector per multiplex
aquest cas, amb un sol xip podem escollir entre les solucions abans esmentades  
d’una manera més òptima.

 

Figura 6-5 : Configuració amb amplificadors programables i amb  entrades seleccionables.

 

Malauradament, la impossibilitat de trobar un integrat PDIP que reunís amb el mateix
encapsulat dos canals d’entrada i una entrada de tensió de referència VREF 
(recordem que tant sols amb entrades diferencials podem canviar els Guanys) ha 
esdevingut en trobar una solució alternativa.

Figura 6-6 : Model d’un amplificador programable de la casa 

 

La idea parteix de la utilització d’una sonda de probes com a element físic en alguns 
aparells de mesura. La sonda té normalment un petit commutador on podem 
activar/desactivar un divisor 

+ X1 
X10 

÷100 

÷10 
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Un problema pràctic d’optimització és alhora d’implementar tres operacionals en una 
placa. Existeixen integrats de 8 potes amb dos operacionals i de 16 potes amb quatre 
operacionals. Si a més a més volem doblar aquests components per a dos canals 
d’entrada el circuit s’allunya dels nostres objectius d’eficiència. 

Analitzem dues solucions per evitar aquest inconvenient, de manera que tant sols 
necessitem un sol circuit integrat de 8 potes per implementar les 3 escales 

La primera solució és incorporar amplificadors operacionals programables que no 
siguin majors de 8 potes. Aquests poden modificar el seu guany normalment amb una 
relació de 1:30 i també disposen d’un selector per multiplexar canals d’entrada.
aquest cas, amb un sol xip podem escollir entre les solucions abans esmentades  
d’una manera més òptima. 

          

: Configuració amb amplificadors programables i amb  entrades seleccionables.

Malauradament, la impossibilitat de trobar un integrat PDIP que reunís amb el mateix
encapsulat dos canals d’entrada i una entrada de tensió de referència VREF 
(recordem que tant sols amb entrades diferencials podem canviar els Guanys) ha 
esdevingut en trobar una solució alternativa. 

: Model d’un amplificador programable de la casa MICROCHIP

La idea parteix de la utilització d’una sonda de probes com a element físic en alguns 
aparells de mesura. La sonda té normalment un petit commutador on podem 

un divisor intern de 10. Aquest divisor està composat per una 

+ 
X1
X10

÷10 
÷10 A/B/C 
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Un problema pràctic d’optimització és alhora d’implementar tres operacionals en una 
placa. Existeixen integrats de 8 potes amb dos operacionals i de 16 potes amb quatre 

aquests components per a dos canals 

Analitzem dues solucions per evitar aquest inconvenient, de manera que tant sols 
mentar les 3 escales 

La primera solució és incorporar amplificadors operacionals programables que no 
siguin majors de 8 potes. Aquests poden modificar el seu guany normalment amb una 

ar canals d’entrada. En 
aquest cas, amb un sol xip podem escollir entre les solucions abans esmentades  

 

: Configuració amb amplificadors programables i amb  entrades seleccionables.  

Malauradament, la impossibilitat de trobar un integrat PDIP que reunís amb el mateix 
encapsulat dos canals d’entrada i una entrada de tensió de referència VREF 
(recordem que tant sols amb entrades diferencials podem canviar els Guanys) ha 

 

MICROCHIP. 

La idea parteix de la utilització d’una sonda de probes com a element físic en alguns 
aparells de mesura. La sonda té normalment un petit commutador on podem 

intern de 10. Aquest divisor està composat per una 

X1 
X10 A/B/C 
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resistència de 9 Mohms que suposa que es connectarà a un dispositiu amb 
impedància d’entrada de 1Mohm
sondes també tenen una capacitat ajustable en 
l’ordre de pF (que en el nostre cas no ens afectarà a les freqüències que treballem).

Figura 6-7:  L’ interruptor de la sonda amb el seu model equival en

 

A efectes pràctics, la utilització de la sonda en alta impedància es du a terme poques 
vegades i per al nostre disseny implicaria commutar manualment alhora de realitzar 
mesures de més de ±40 volts.

Amb aquesta opció disposem finalment de quatre configu
podem realitzar amb circuits operacionals referenciats a la massa del circuit o amb 
entrada diferencial, ja siguin de guany programable o no. 

 

 

Figura 6-8 : Configuracions posibles utilitzant la sonda atenu adora.

 

Ens queda dimensionar la xarxa de manera que a la entrada del circuit (o a la sortida 
de la sonda) obtinguem una impedància de 1Mohm||30pf.

 

÷10 

÷10 + 

÷10 

÷10 

÷10 
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resistència de 9 Mohms que suposa que es connectarà a un dispositiu amb 
impedància d’entrada de 1Mohm (impedància de referència dels oscil·loscopis)
sondes també tenen una capacitat ajustable en paral·lel amb la seva impedància de 
l’ordre de pF (que en el nostre cas no ens afectarà a les freqüències que treballem).

                 

L’ interruptor de la sonda amb el seu model equival en

A efectes pràctics, la utilització de la sonda en alta impedància es du a terme poques 
vegades i per al nostre disseny implicaria commutar manualment alhora de realitzar 
mesures de més de ±40 volts. 

Amb aquesta opció disposem finalment de quatre configuracions possibles, que les 
amb circuits operacionals referenciats a la massa del circuit o amb 

entrada diferencial, ja siguin de guany programable o no.  

   

        

: Configuracions posibles utilitzant la sonda atenu adora.

Ens queda dimensionar la xarxa de manera que a la entrada del circuit (o a la sortida 
obtinguem una impedància de 1Mohm||30pf. 

÷10 

÷10 

X1 

X10 

A/B/C 

÷10 
÷10 + X1

+ X1 

+ X1 

A/B 

B/C 
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resistència de 9 Mohms que suposa que es connectarà a un dispositiu amb 
(impedància de referència dels oscil·loscopis). Les 

paral·lel amb la seva impedància de 
l’ordre de pF (que en el nostre cas no ens afectarà a les freqüències que treballem). 

 

L’ interruptor de la sonda amb el seu model equival ent 

A efectes pràctics, la utilització de la sonda en alta impedància es du a terme poques 
vegades i per al nostre disseny implicaria commutar manualment alhora de realitzar 

racions possibles, que les 
amb circuits operacionals referenciats a la massa del circuit o amb 

 

 

: Configuracions posibles utilitzant la sonda atenu adora.  

Ens queda dimensionar la xarxa de manera que a la entrada del circuit (o a la sortida 

+ 
X1 

A/B/C 

X1 X10 

A/B B/C 
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Prototip Voltímetre

Una propietat del Voltímetre 
tenir una impedància de sortida molt baixa
En aquest aspecte, podem estalviar
malmetre les prestacions per aquest tipus d’instrument.

En la Figura C-1 del Annex
d’acomplir que la impedància d’entrada 

 

Prototip Oscil·loscopi

Inicialment i aprofitant l’esquema del voltímetre, s’ha creat un circuit únic que sigui 
adaptable als dos prototip
seleccionar els components del circuit segons les necessitats
Oscil·loscopi).  

En la Figura C-2 del Annex C, tenim l
està pensat per treballar a una alimentació de 4 volts tant per 
al ADC. 

A diferència del Voltímetre, al augment
entrada de l’etapa acondicionadora obtenim una resposta en freqüència passa
degut a la capacitat paràsita a l’entrada dels amplificadors (del ordre de 10pf) que amb 
els valors resistius utilitzats, ens li

Per mantenir una resposta en freqüència constant, utilitzarem una nova xarxa amb les 
mateixes resistències però afegint
capacitat paràsita del amplificador)
relació de les resistències. 

Figura 6-9 : La relació de divisió e
entre condensadors per mantenir una resposta lineal  en freqüència
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Voltímetre 

propietat del Voltímetre és que no ens cal adaptar l’etapa acondicionadora per a 
tenir una impedància de sortida molt baixa degut al marge de freqüències de treball

podem estalviar-nos la incorporació de l’amplificador sense 
per aquest tipus d’instrument. 

Annex C, es troba dimensionada la xarxa completa
impedància d’entrada sigui de 1MΩ. 

Oscil·loscopi 1 

Inicialment i aprofitant l’esquema del voltímetre, s’ha creat un circuit únic que sigui 
prototip, de manera que un possible usuari tingui la opció de 

seleccionar els components del circuit segons les necessitats (Voltímet

2 del Annex C, tenim l’esquema de l’oscil·loscopi per al PIC16F88 i que 
a una alimentació de 4 volts tant per als operacionals com per 

A diferència del Voltímetre, al augmentar les freqüències de treball a mesurar, a la 
entrada de l’etapa acondicionadora obtenim una resposta en freqüència passa
degut a la capacitat paràsita a l’entrada dels amplificadors (del ordre de 10pf) que amb 
els valors resistius utilitzats, ens limita la resposta del sistema. 

Per mantenir una resposta en freqüència constant, utilitzarem una nova xarxa amb les 
mateixes resistències però afegint-hi condensadors en paral·lel (tenint en compte la 
capacitat paràsita del amplificador), amb una relació inversament proporcional a la 

 

 

: La relació de divisió e ntre resistències ha de ser inversament proporciona l
entre condensadors per mantenir una resposta lineal  en freqüència  
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és que no ens cal adaptar l’etapa acondicionadora per a 
degut al marge de freqüències de treball. 

nos la incorporació de l’amplificador sense 

la xarxa completa, que ha 

Inicialment i aprofitant l’esquema del voltímetre, s’ha creat un circuit únic que sigui 
, de manera que un possible usuari tingui la opció de 

(Voltímetre o Voltímetre-

per al PIC16F88 i que 
ls operacionals com per 

ar les freqüències de treball a mesurar, a la 
entrada de l’etapa acondicionadora obtenim una resposta en freqüència passa-baixa 
degut a la capacitat paràsita a l’entrada dels amplificadors (del ordre de 10pf) que amb 

Per mantenir una resposta en freqüència constant, utilitzarem una nova xarxa amb les 
(tenint en compte la 

versament proporcional a la 

ntre resistències ha de ser inversament proporciona l a la relació 
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Prototip Oscil·loscopi 2

En el segon prototip realitzat amb el PIC16F1827 aprofitem les característiques dels 
amplificadors programables, de manera que podem activar la opció 
quan el sistema ho requereixi.  

Amb el nostre disseny apareixen d
(veure Fig C-3) s’utilitza la possibilitat de modificar el guany (1 i 10). En aquest cas 
seria la opció més òptima, ja que tant sols utilitzem una xarxa d’entrada
seria diferencial. Per a realitzar aquesta configuració s’utilitza el model MCP6S91, 
format per un sol canal d’entrada i una tensió de referència a la meitat de l’alimentació

L’inconvenient pràctic és 
linealitat de la resposta de sortida, i la incorporació d’un regulador addicional. 
pràctica, degut a que el comportament freqüencial de l’amplificador amb un guany 10
ha limitat la resposta del nostre sistema, s’ha optat per una 

En aquesta nova configuración
atenuació, que es connecten a difer
sempre romandrà a 1. 
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Oscil·loscopi 2 

En el segon prototip realitzat amb el PIC16F1827 aprofitem les característiques dels 
amplificadors programables, de manera que podem activar la opció de consum zero 
quan el sistema ho requereixi.   

Amb el nostre disseny apareixen dues configuracions possibles. En la 
s’utilitza la possibilitat de modificar el guany (1 i 10). En aquest cas 

la opció més òptima, ja que tant sols utilitzem una xarxa d’entrada
seria diferencial. Per a realitzar aquesta configuració s’utilitza el model MCP6S91, 
format per un sol canal d’entrada i una tensió de referència a la meitat de l’alimentació

 degut a la necessària calibració posterior degut a la no 
linealitat de la resposta de sortida, i la incorporació d’un regulador addicional. 

egut a que el comportament freqüencial de l’amplificador amb un guany 10
ha limitat la resposta del nostre sistema, s’ha optat per una configuració alternativa.

En aquesta nova configuración (veure Fig C-4), es creen dues xarxes de diferent 
atenuació, que es connecten a diferents canals del amplificador programable. El guany 
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En el segon prototip realitzat amb el PIC16F1827 aprofitem les característiques dels 
de consum zero 

En la primera d’elles 
s’utilitza la possibilitat de modificar el guany (1 i 10). En aquest cas 

la opció més òptima, ja que tant sols utilitzem una xarxa d’entrada, i l’entrada 
seria diferencial. Per a realitzar aquesta configuració s’utilitza el model MCP6S91, 
format per un sol canal d’entrada i una tensió de referència a la meitat de l’alimentació. 

la necessària calibració posterior degut a la no 
linealitat de la resposta de sortida, i la incorporació d’un regulador addicional. A la 

egut a que el comportament freqüencial de l’amplificador amb un guany 10 
configuració alternativa. 

xarxes de diferent 
anals del amplificador programable. El guany 
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6.4. Primer prototip amb PIC16F88
 

6.4.1. Etapes comunes
 

Mòdul ADC 

Sense cap dubte la part més crítica del nostre sistema, ja que les seves 
característiques ens condiciona

figura 

En la figura 6-10 podem observar el diagrama 
de la majoria dels models PIC
es poden reutilitzar alguna d’elles com ara
(passaria a ser VREF+) i AN2 com a tensió mínima de referència (VREF

En tot aparell conversor A/D, el temps de conversió el dividim en dues parts: Temps 
d’adquisició  i Temps de Conversió. 

Temps de conversió 

Aquest temps és el que s’origina com a Sample&Hold, necessari per que la mostra del 
senyal es mantingui constant. Un cop tenim el 
desconnectant el condensador del circuit d’entrada, comença la fase de conversió 
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Primer prototip amb PIC16F88

Etapes comunes. 

Sense cap dubte la part més crítica del nostre sistema, ja que les seves 
ens condiciona el disseny i rendiment del nostre sistema.

figura 6-10. Diagrama en blocs del ADC del PIC 

podem observar el diagrama en blocs del conversor del PIC16F88
de la majoria dels models PIC, que permet fins a 7 entrades analògiques (AN0

reutilitzar alguna d’elles com ara AN3 com a tensió màxima de referència 
saria a ser VREF+) i AN2 com a tensió mínima de referència (VREF

conversor A/D, el temps de conversió el dividim en dues parts: Temps 
d’adquisició  i Temps de Conversió.  

és el que s’origina com a Sample&Hold, necessari per que la mostra del 
senyal es mantingui constant. Un cop tenim el valor continu de la mostra 
desconnectant el condensador del circuit d’entrada, comença la fase de conversió 
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Primer prototip amb PIC16F88 

Sense cap dubte la part més crítica del nostre sistema, ja que les seves 
el disseny i rendiment del nostre sistema. 

 

del conversor del PIC16F88 i 
, que permet fins a 7 entrades analògiques (AN0-AN6), i 

AN3 com a tensió màxima de referència 
saria a ser VREF+) i AN2 com a tensió mínima de referència (VREF-). 

conversor A/D, el temps de conversió el dividim en dues parts: Temps 

és el que s’origina com a Sample&Hold, necessari per que la mostra del 
valor continu de la mostra 

desconnectant el condensador del circuit d’entrada, comença la fase de conversió 
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verdadera, on es van digitalitzant els bits de major a menor pes mitjançant un procés 
d’aproximacions successives

figura

 

Segons les especificacions del PIC16F88, el temps de conversió mínim que necessita  
el A/D intern (que es tracta d’un tipus per aproximacions successives) ve determinat 
per un Temps de rellotge propi anomenat Tad . Aquest temps no pot ser menor que un 
valor mínim (1,6useg en aquest 
paràmetre té a veure per garantir una lectura correcta tenint en compte les fuites del 
propi condensador. 

Si configurem aquest valor a partir del rellotge intern , obtenim un Tad de 2useg. Com 
que el conversor no carrega el resultat fins acabar de convertir els 10 bits, obtenim un 
temps de 22useg, afegint 2useg més d’un retard de l’amplificador intern i 2useg més
necessaris per estar preparat per la següent conversió
de 26useg per obtenir la conversió d’una mostra.

Temps d’adquisició 

A partir del full de característiques obtenim el model d’entrada del ADC, que per al 
PIC16F88 la majoria d’aquesta família ens dona representat la següent figura.

figura
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verdadera, on es van digitalitzant els bits de major a menor pes mitjançant un procés 
successives. 

figura 6-11. Cicles TAD del ADC per a la conversió. 

Segons les especificacions del PIC16F88, el temps de conversió mínim que necessita  
el A/D intern (que es tracta d’un tipus per aproximacions successives) ve determinat 

llotge propi anomenat Tad . Aquest temps no pot ser menor que un 
valor mínim (1,6useg en aquest µC) o major que una valor màxim (6,4useg). Aquest 
paràmetre té a veure per garantir una lectura correcta tenint en compte les fuites del 

configurem aquest valor a partir del rellotge intern , obtenim un Tad de 2useg. Com 
que el conversor no carrega el resultat fins acabar de convertir els 10 bits, obtenim un 
temps de 22useg, afegint 2useg més d’un retard de l’amplificador intern i 2useg més
necessaris per estar preparat per la següent conversió. Això ens dóna un temps total 
de 26useg per obtenir la conversió d’una mostra. 

Tc=26 µs 

A partir del full de característiques obtenim el model d’entrada del ADC, que per al 
la majoria d’aquesta família ens dona representat la següent figura.

figura 6-12: Model elèctric equivalent del ADC. 
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verdadera, on es van digitalitzant els bits de major a menor pes mitjançant un procés 

 

Segons les especificacions del PIC16F88, el temps de conversió mínim que necessita  
el A/D intern (que es tracta d’un tipus per aproximacions successives) ve determinat 

llotge propi anomenat Tad . Aquest temps no pot ser menor que un 
) o major que una valor màxim (6,4useg). Aquest 

paràmetre té a veure per garantir una lectura correcta tenint en compte les fuites del 

configurem aquest valor a partir del rellotge intern , obtenim un Tad de 2useg. Com 
que el conversor no carrega el resultat fins acabar de convertir els 10 bits, obtenim un 
temps de 22useg, afegint 2useg més d’un retard de l’amplificador intern i 2useg més 

ixò ens dóna un temps total 

A partir del full de característiques obtenim el model d’entrada del ADC, que per al 
la majoria d’aquesta família ens dona representat la següent figura. 
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Depenen de quin full de característiques caigui a les nostres mans, el valor de la 
capacitat Chold varia substancialment (en la figura representa 50pf). Mesures 
realitzades amb més d’un PIC obtenim que s’acosta més als 120pf (suposant una 
resistència de mostreig de 10K a 4volts). 

Per saber el temps d’adquisició suficient amb un error inferior
l’aproximació que considera que el temps de càrrega d’un condensador  al 99% del 
valor d’establiment és unes 5 vegades la constant de temps RC.

Per al circuit Voltímetre, la impedància de sortida de la etapa acondicionadora
amplificadors) era de 500K, i això representa 

Això implica que és el temps d’adquisició qui limita l’ample de banda dels senyals a 
mesurar. Funcionalment per a un voltímetre és suficient arribar a mesurar senyals 
alterns de fins a 1KHz (ex:rectificadors d’ona complerta) i per tant es considera un 
marge de treball adequat. 

En el cas de l’oscil·loscopi, la impedància de sortida dels amplificadors no ens afecta
per ser quasi nul·la. Ara la resistència de càrrega és la interna de
temps calculat ara és: 

Per tant, el temps de conversió 
al voltant dels 32 µs, tot i que es pot crear un 
conversió interna, es commu
d’adquisició. És per aquest fet que podem considerar que el temps de conversió mínim 
és de 26µs. 

De manera totalment empírica, si volem representar un to “decent” format almenys per 
10 mostres, això implicaria
voltant dels 4KHz, que d’alguna manera és un resultat bastant pobre.
veurem com representar valors de fins quasi 100 vegades al indicat.

 

Mòdul Memòria. 

 

Segons la quantitat de mostres que es vol representar necessitem memoritzar 
temporalment i de manera ràpida (per no malmetre la velocitat de conversió) els valors 
convertits. Com que el nostre sistema vol garantir un mínim de 200 mostres, no ens 
caldrà cap RAM externa si el nostre PIC té prou capacitat.

El PIC seleccionat disposa de 368 bytes de
200 mostres mínimes més les variables temporals del programa. Aquests estan 
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Depenen de quin full de característiques caigui a les nostres mans, el valor de la 
tat Chold varia substancialment (en la figura representa 50pf). Mesures 

realitzades amb més d’un PIC obtenim que s’acosta més als 120pf (suposant una 
resistència de mostreig de 10K a 4volts).  

Per saber el temps d’adquisició suficient amb un error inferior al 1%,
l’aproximació que considera que el temps de càrrega d’un condensador  al 99% del 
valor d’establiment és unes 5 vegades la constant de temps RC. 

Per al circuit Voltímetre, la impedància de sortida de la etapa acondicionadora
era de 500K, i això representa un temps : 

Ta=5RC=60 µs 

Això implica que és el temps d’adquisició qui limita l’ample de banda dels senyals a 
Funcionalment per a un voltímetre és suficient arribar a mesurar senyals 
fins a 1KHz (ex:rectificadors d’ona complerta) i per tant es considera un 

 

En el cas de l’oscil·loscopi, la impedància de sortida dels amplificadors no ens afecta
. Ara la resistència de càrrega és la interna del ADC de 10K, i el 

Ta= 5RC = 6µs 

Per tant, el temps de conversió total representa la suma dels dos temps calculats
µs, tot i que es pot crear un algorisme que mentre es produeix una 

conversió interna, es commuti una entrada diferent per començar el procés 
d’adquisició. És per aquest fet que podem considerar que el temps de conversió mínim 

De manera totalment empírica, si volem representar un to “decent” format almenys per 
10 mostres, això implicaria que la màxima freqüència que podem representar és al 

, que d’alguna manera és un resultat bastant pobre. En l’apartat     
veurem com representar valors de fins quasi 100 vegades al indicat. 

Segons la quantitat de mostres que es vol representar necessitem memoritzar 
temporalment i de manera ràpida (per no malmetre la velocitat de conversió) els valors 

Com que el nostre sistema vol garantir un mínim de 200 mostres, no ens 
RAM externa si el nostre PIC té prou capacitat. 

seleccionat disposa de 368 bytes de memòria RAM, suficients per garantir les 
més les variables temporals del programa. Aquests estan 
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Depenen de quin full de característiques caigui a les nostres mans, el valor de la 
tat Chold varia substancialment (en la figura representa 50pf). Mesures 

realitzades amb més d’un PIC obtenim que s’acosta més als 120pf (suposant una 

al 1%, utilitzem 
l’aproximació que considera que el temps de càrrega d’un condensador  al 99% del 

Per al circuit Voltímetre, la impedància de sortida de la etapa acondicionadora (sense 

Això implica que és el temps d’adquisició qui limita l’ample de banda dels senyals a 
Funcionalment per a un voltímetre és suficient arribar a mesurar senyals 
fins a 1KHz (ex:rectificadors d’ona complerta) i per tant es considera un 

En el cas de l’oscil·loscopi, la impedància de sortida dels amplificadors no ens afecta 
l ADC de 10K, i el 

representa la suma dels dos temps calculats i és 
que mentre es produeix una 

ti una entrada diferent per començar el procés 
d’adquisició. És per aquest fet que podem considerar que el temps de conversió mínim 

De manera totalment empírica, si volem representar un to “decent” format almenys per 
que la màxima freqüència que podem representar és al 

En l’apartat     

Segons la quantitat de mostres que es vol representar necessitem memoritzar 
temporalment i de manera ràpida (per no malmetre la velocitat de conversió) els valors 

Com que el nostre sistema vol garantir un mínim de 200 mostres, no ens 

, suficients per garantir les 
més les variables temporals del programa. Aquests estan 
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repartits en 4 bancs de memòria, i bàsicament e
variables temporals del nostre programa.

figura6-13 . Bancs de memoria del PIC16F88 amb posicions lliu

 

Descartant la primera posició dels Bancs per a la gestió pròpia, hem aprofitat : 79 
bytes del Bank1, 95  del Bank2 i 95 del Bank3. Això significa que podem enregistrar 
269 mostres per enviar cap al visualitzador.

L’etapa de memoritzar els valors temporalment necessita d’una atenció especial, ja 
que per a una òptima velocitat de conversió, ha d’utilitzar el mínim nombre 
d’instruccions, amb la dificultat afegida de desar els valors 
Bancs de memòria. S’ha hagut d’utilitzar l’adreçament indirecte per automatitzar 
aquest procés. 

 

Mòdul UART. 

Aquest mòdul perifèric ha d’estar configurat a una velocitat igual a la del canal sèrie del 
modulador Bluetooth, que s’ha establert 

Configurar la correcta velocitat estarà relacionat amb el rellotge del PIC, ja que la 
velocitat de transmissió és
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repartits en 4 bancs de memòria, i bàsicament el primer l’utilitzarem per ubicar les 
variables temporals del nostre programa. 

 

. Bancs de memoria del PIC16F88 amb posicions lliu res utilitzades per les mostres.

Descartant la primera posició dels Bancs per a la gestió pròpia, hem aprofitat : 79 
bytes del Bank1, 95  del Bank2 i 95 del Bank3. Això significa que podem enregistrar 
269 mostres per enviar cap al visualitzador. 

L’etapa de memoritzar els valors temporalment necessita d’una atenció especial, ja 
que per a una òptima velocitat de conversió, ha d’utilitzar el mínim nombre 
d’instruccions, amb la dificultat afegida de desar els valors de les mostres en diferents 

S’ha hagut d’utilitzar l’adreçament indirecte per automatitzar 

ha d’estar configurat a una velocitat igual a la del canal sèrie del 
, que s’ha establert per al PIC16F88 de 38,4K bps

Configurar la correcta velocitat estarà relacionat amb el rellotge del PIC, ja que la 
 un comú divisor de la del rellotge. Fent treballant el rellotge 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

l primer l’utilitzarem per ubicar les 

utilitzades per les mostres.  

Descartant la primera posició dels Bancs per a la gestió pròpia, hem aprofitat : 79 
bytes del Bank1, 95  del Bank2 i 95 del Bank3. Això significa que podem enregistrar 

L’etapa de memoritzar els valors temporalment necessita d’una atenció especial, ja 
que per a una òptima velocitat de conversió, ha d’utilitzar el mínim nombre 

de les mostres en diferents 
S’ha hagut d’utilitzar l’adreçament indirecte per automatitzar 

ha d’estar configurat a una velocitat igual a la del canal sèrie del 
K bps.  

Configurar la correcta velocitat estarà relacionat amb el rellotge del PIC, ja que la 
Fent treballant el rellotge 
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intern a la seva màxima velocitat
que s’ha pogut arribar amb un error per sota del 1%

Si volem enviar 250 dades de 8 bits més 2 bits de control significa que el temps de 
transmissió de la informació és:

 

Per altra banda, de cara a millorar el consum  net del dispositiu, es fa entrar el PIC en 
mode de repòs un cop ha enviat les dades. 
s’atura i el sistema es troba a l’espera de que li arribi alguna interrupció d’algu
entrada o perifèric i així seguir executant el programa en el punt on es trobava.

Tot i que podem sincronitzar entre l’emissor i receptor un temps establert on no hi hagi 
activitat, els problemes derivats amb aquest mètode amb una interfície bluetooth 
desemboca a que sigui el terminal mòbil qui “desperti” al PIC enviant
anomenada BREAK, composta tant sols de zeros. Malgrat que hi ha models PIC’s que 
reconeixen la trama BREAK per despertar

Per despertar-lo des de el mòdul UART, hem hagut d’implementar una connexió 
addicional entre la entrada RX de recepció i una entrada que permeti activar 
interrupcions per flancs (com ara el pin RB0 del PIC16F88) de manera que desperti al 
dispositiu. 

Normalment l’estat de recepció del canal RX és alt, i quan s’envia una dada
el bit de començament respon a
baixada, s’activa la interrupció 
s’estabilitzi per seguir executa
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intern a la seva màxima velocitat (8MHz), la velocitat de la interfície UART més alta 
arribar amb un error per sota del 1% és la de 38,k bps. 

250 dades de 8 bits més 2 bits de control significa que el temps de 
transmissió de la informació és: 

T=250x10x(1/38,4K)=65,1mseg 

 

Per altra banda, de cara a millorar el consum  net del dispositiu, es fa entrar el PIC en 
mode de repòs un cop ha enviat les dades. Quan es troba en mode repòs, el rellotge 
s’atura i el sistema es troba a l’espera de que li arribi alguna interrupció d’algu
entrada o perifèric i així seguir executant el programa en el punt on es trobava.

Tot i que podem sincronitzar entre l’emissor i receptor un temps establert on no hi hagi 
activitat, els problemes derivats amb aquest mètode amb una interfície bluetooth 
esemboca a que sigui el terminal mòbil qui “desperti” al PIC enviant una trama 

anomenada BREAK, composta tant sols de zeros. Malgrat que hi ha models PIC’s que 
reconeixen la trama BREAK per despertar-lo via UART, no és el cas del PIC16F88.

des de el mòdul UART, hem hagut d’implementar una connexió 
addicional entre la entrada RX de recepció i una entrada que permeti activar 
interrupcions per flancs (com ara el pin RB0 del PIC16F88) de manera que desperti al 

recepció del canal RX és alt, i quan s’envia una dada
respon a un flanc de baixada. Aprofitant aquest flanc de 

interrupció corresponent i esperem a que el rellotge intern 
s’estabilitzi per seguir executant el programa. 
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ie UART més alta 
 

250 dades de 8 bits més 2 bits de control significa que el temps de 

Per altra banda, de cara a millorar el consum  net del dispositiu, es fa entrar el PIC en 
Quan es troba en mode repòs, el rellotge 

s’atura i el sistema es troba a l’espera de que li arribi alguna interrupció d’alguna 
entrada o perifèric i així seguir executant el programa en el punt on es trobava. 

Tot i que podem sincronitzar entre l’emissor i receptor un temps establert on no hi hagi 
activitat, els problemes derivats amb aquest mètode amb una interfície bluetooth 

una trama 
anomenada BREAK, composta tant sols de zeros. Malgrat que hi ha models PIC’s que 

lo via UART, no és el cas del PIC16F88. 

des de el mòdul UART, hem hagut d’implementar una connexió 
addicional entre la entrada RX de recepció i una entrada que permeti activar 
interrupcions per flancs (com ara el pin RB0 del PIC16F88) de manera que desperti al 

recepció del canal RX és alt, i quan s’envia una dada “brossa”, 
un flanc de baixada. Aprofitant aquest flanc de 

corresponent i esperem a que el rellotge intern 
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Mòdul Sincronisme. 

Per sincronitzar el senyal altern d’entrada i començar a agafar dades des de un nivell 
determinat ens ajudem de dos elements interns del 
bloc de tensió de referència.

figura6-14 : Diagrama en blocs del Comparador (esquerre) i del  DAC (dreta) interns.

 

Comparador 

La sortida d’un comparador analògic integrat compara el valor entre la mateixa entrada 
que utilitza el ADC amb una tensió de referència VREF configurable des de programa.

La sortida també es pot complementar des de programa de manera que podem decidir 
si volem un sincronisme de pujada o baixada del senyal d’entrada.

 

Bloc de tensió de referència o DAC

En la versió del PIC16F88, podem obtenir una tensió analògica de referència ajustable 
de 16 nivells diferents en una finestra
Aquest mòdul intern es comporta com un conversor digital/analògic de baixa resolució.

Tot i així, ens permetrà ajustar el nivell de sincronisme del nostre instrument 
la pantalla de l’oscil·loscopi.

En el model Voltímetre aquest mòdul no té tanta rellevància, ja que es configura que el 
sincronisme sigui fixe al pas per zero en senyals AC.
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Per sincronitzar el senyal altern d’entrada i començar a agafar dades des de un nivell 
determinat ens ajudem de dos elements interns del µC que són: els comparadors i el 
bloc de tensió de referència. 

       

: Diagrama en blocs del Comparador (esquerre) i del  DAC (dreta) interns.

La sortida d’un comparador analògic integrat compara el valor entre la mateixa entrada 
una tensió de referència VREF configurable des de programa.

La sortida també es pot complementar des de programa de manera que podem decidir 
si volem un sincronisme de pujada o baixada del senyal d’entrada. 

Bloc de tensió de referència o DAC 

del PIC16F88, podem obtenir una tensió analògica de referència ajustable 
de 16 nivells diferents en una finestra que no ocupa la totalitat del marge de conversió.  

òdul intern es comporta com un conversor digital/analògic de baixa resolució.

així, ens permetrà ajustar el nivell de sincronisme del nostre instrument 
de l’oscil·loscopi. 

En el model Voltímetre aquest mòdul no té tanta rellevància, ja que es configura que el 
sincronisme sigui fixe al pas per zero en senyals AC. 
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Per sincronitzar el senyal altern d’entrada i començar a agafar dades des de un nivell 
que són: els comparadors i el 

 

: Diagrama en blocs del Comparador (esquerre) i del  DAC (dreta) interns.  

La sortida d’un comparador analògic integrat compara el valor entre la mateixa entrada 
una tensió de referència VREF configurable des de programa. 

La sortida també es pot complementar des de programa de manera que podem decidir 

del PIC16F88, podem obtenir una tensió analògica de referència ajustable 
que no ocupa la totalitat del marge de conversió.  

òdul intern es comporta com un conversor digital/analògic de baixa resolució. 

així, ens permetrà ajustar el nivell de sincronisme del nostre instrument en ¾ de 

En el model Voltímetre aquest mòdul no té tanta rellevància, ja que es configura que el 
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6.4.2. Model Voltímetre.
 

Disseny proposat. 

En la figura D-1 es mostra un esquema definitiu del nostre voltímetre
on destaca el baix nombre de components que hi intervenen.

 

Algorisme d’execució.

Inicialment el µC  es troba en estat de repòs, esperant que una interrupció externa 
RB0 via UART) desencadeni tot el procés.

L’algorisme executarà el procés de realitzar les conversions A/D 
en un nombre de 200 
emmagatzemarà els valors en la RAM del dispositiu. La detecció la realitzarà el 
comparador intern que activarà la corresponent interrupció.

Si el senyal tarda molt en passar per zero (molt baixa freqüència) o és un senyal 
continu, un temporitzador configurat a 100mseg 
que dispararà el procés d’adquisició (en aquest cas el senyal no serà sincronitzat). 

El temps inicial que pot ser configurat 
dir que mesurarem un interval de 
línea domèstica. 

Un cop fetes les lectures, s’enviaran aquestes cap al modulador 
(UART) llegint els valors de la memòria RAM

Acabat el procés, farem entrar al 
repetició del procés. En aquest 
d’escala que realitza el mateix PIC

Aquest procés és similar al que utilitza l’oscil·loscopi com s’indica en l’apartat 
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Model Voltímetre. 

mostra un esquema definitiu del nostre voltímetre 
on destaca el baix nombre de components que hi intervenen.  

d’execució. 

es troba en estat de repòs, esperant que una interrupció externa 
desencadeni tot el procés. 

executarà el procés de realitzar les conversions A/D  de manera repetitiva
200 mostres a partir de que el senyal passi per zero

emmagatzemarà els valors en la RAM del dispositiu. La detecció la realitzarà el 
comparador intern que activarà la corresponent interrupció. 

Si el senyal tarda molt en passar per zero (molt baixa freqüència) o és un senyal 
itzador configurat a 100mseg activarà la corresponent interrupció 

dispararà el procés d’adquisició (en aquest cas el senyal no serà sincronitzat). 

que pot ser configurat entre mostra i mostra serà de 100useg. Això vol 
m un interval de 20 mseg, que és el període del senyal de la xarxa de 

Un cop fetes les lectures, s’enviaran aquestes cap al modulador 
llegint els valors de la memòria RAM.  

Acabat el procés, farem entrar al µC en estat de repòs novament tot esperant la 
En aquest procés no s’ha inclòs la detecció automàtica de canvi 

d’escala que realitza el mateix PIC. 

Aquest procés és similar al que utilitza l’oscil·loscopi com s’indica en l’apartat 
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 amb PIC16F88, 

es troba en estat de repòs, esperant que una interrupció externa (pin 

de manera repetitiva 
ssi per zero, i 

emmagatzemarà els valors en la RAM del dispositiu. La detecció la realitzarà el 

Si el senyal tarda molt en passar per zero (molt baixa freqüència) o és un senyal 
activarà la corresponent interrupció 

dispararà el procés d’adquisició (en aquest cas el senyal no serà sincronitzat).  

00useg. Això vol 
0 mseg, que és el període del senyal de la xarxa de 

Un cop fetes les lectures, s’enviaran aquestes cap al modulador via canal sèrie 

en estat de repòs novament tot esperant la 
procés no s’ha inclòs la detecció automàtica de canvi 

Aquest procés és similar al que utilitza l’oscil·loscopi com s’indica en l’apartat 6.4.3.1. 
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6.4.3. Model Oscil·loscopi.
 

El disseny de l’oscil·loscopi 
de circuit és necessària la incorporació
per adaptar el senyal i operar a més alta freqüència.

A nivell de programa s’han establert amb el terminal mòbil un protocol per determinar 
una sèrie de paràmetres per realitzar les mesures:

• Base de temps (tem
• Nivell de sincronisme (automàtic/nivell)
• Direcció sincronisme
• Escala (volts/div) 

Perquè el sistema treballi en les condicions determinades per l’usuari, cada cop que es 
fa una petició d’adquisició s’envia al PIC un car
informació que ha d’actualitzar
començar el procés d’adquisició i enviament de les dades.

El caràcter de control de 8 bits té la següent codificació:

100XXXXX Executa la adquisició sense canvi
101XXXXX Canvia selecció d’entrada

d’escala). 
110XXXXX • Canvia temporització d’adquisició segons valors 5 bits menys pes

• Valor 11111 del 5 bits menys pes equival a complementar sortida 
comparador 

• Executa adquisició.
111XXXXX • Canvia nivell del DAC segons valors 5 bits menys pes (nivell de 

sincronisme).
• Executa adquisició.

  

S’ha incorporat un temporitzador TMR1 que s’encarrega d’establir la freqüència de 
mostreig i que vindrà determinada per la base de temps seleccionada en el terminal 
mòbil. Aquest activa la interrupció corresponent que permet desencadenar el procés.

Fins aquí som capaços d’obtenir un funcionament acord amb la funcionalitat d’un 
oscil·loscopi, que té la mancança d’obtenir senyals de poca freqüència (<4KHz) degut 
a la freqüència de mostreig limitada per el temps de conversió del propi ADC, com ja 
hem comentat anteriorment.
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Oscil·loscopi. 

El disseny de l’oscil·loscopi és una versió més avançada del prototip anterior. 
de circuit és necessària la incorporació dels amplificadors de l’etapa acondicionadora 
per adaptar el senyal i operar a més alta freqüència. 

A nivell de programa s’han establert amb el terminal mòbil un protocol per determinar 
una sèrie de paràmetres per realitzar les mesures: 

Base de temps (temps/div) 
Nivell de sincronisme (automàtic/nivell) 
Direcció sincronisme 

Perquè el sistema treballi en les condicions determinades per l’usuari, cada cop que es 
fa una petició d’adquisició s’envia al PIC un caràcter de control on està codif
informació que ha d’actualitzar-se. Un cop el PIC ha configurat els paràmetres, ja pot 
començar el procés d’adquisició i enviament de les dades. 

cter de control de 8 bits té la següent codificació: 

Executa la adquisició sense canviar cap paràmetre. 
Canvia selecció d’entrada analògica cap el ADC (canvi de factor 

Canvia temporització d’adquisició segons valors 5 bits menys pes
Valor 11111 del 5 bits menys pes equival a complementar sortida 
comparador per canviar el flanc de sincronisme. 
Executa adquisició. 
Canvia nivell del DAC segons valors 5 bits menys pes (nivell de 
sincronisme). 
Executa adquisició. 

incorporat un temporitzador TMR1 que s’encarrega d’establir la freqüència de 
mostreig i que vindrà determinada per la base de temps seleccionada en el terminal 

Aquest activa la interrupció corresponent que permet desencadenar el procés.

som capaços d’obtenir un funcionament acord amb la funcionalitat d’un 
oscil·loscopi, que té la mancança d’obtenir senyals de poca freqüència (<4KHz) degut 
a la freqüència de mostreig limitada per el temps de conversió del propi ADC, com ja 

eriorment. 
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anterior. A nivell 
dels amplificadors de l’etapa acondicionadora 

A nivell de programa s’han establert amb el terminal mòbil un protocol per determinar 

Perquè el sistema treballi en les condicions determinades per l’usuari, cada cop que es 
cter de control on està codificada la 

se. Un cop el PIC ha configurat els paràmetres, ja pot 

(canvi de factor 

Canvia temporització d’adquisició segons valors 5 bits menys pes. 
Valor 11111 del 5 bits menys pes equival a complementar sortida 

Canvia nivell del DAC segons valors 5 bits menys pes (nivell de 

incorporat un temporitzador TMR1 que s’encarrega d’establir la freqüència de 
mostreig i que vindrà determinada per la base de temps seleccionada en el terminal 

Aquest activa la interrupció corresponent que permet desencadenar el procés. 

som capaços d’obtenir un funcionament acord amb la funcionalitat d’un 
oscil·loscopi, que té la mancança d’obtenir senyals de poca freqüència (<4KHz) degut 
a la freqüència de mostreig limitada per el temps de conversió del propi ADC, com ja 
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6.4.3.1. Adquisició de senyals periòdiques.

 

Una tècnica utilitzada per a representar senyals periòdiques 
la que es pot aconseguir en temps real 
mostrejar valors entre cada període
mostra i mostra. D’aquesta manera la representació final és com si la freqüència de 
mostreig fos aquest petit desfasament entre mostra i mostra.

figura6-15 : I·lustració del desfasament en succesives mostres .

 

Donat que a la pràctica en
aquesta tècnica ens permet augmentar considerablement la freqüència de mostreig de 
manera virtual. 

Per implementar aquesta tècnica, utilitzarem un 
procés: 

6.4.3.2. Mòdul asíncron

 

Per dissenyar els retards es pot realitzar:

• Amb el mateix codi, utilitzant un desplaçament sobre la posició de memòria a 
executar 

• Utilitzant un temporitzador addicion

Detectar nivell sincronisme establert
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Adquisició de senyals periòdiques. 

Una tècnica utilitzada per a representar senyals periòdiques a més alta freqüència 
la que es pot aconseguir en temps real és la de mostreig seqüencial, és a dir, la de

entre cada període del senyal amb un petit desfasament continu entre 
mostra i mostra. D’aquesta manera la representació final és com si la freqüència de 
mostreig fos aquest petit desfasament entre mostra i mostra. 

: I·lustració del desfasament en succesives mostres .

en la majoria de casos els senyals mesurats són periòdics, 
aquesta tècnica ens permet augmentar considerablement la freqüència de mostreig de 

esta tècnica, utilitzarem un algorisme que executi el següent 

 

 

Mòdul asíncron. 

Per dissenyar els retards es pot realitzar: 

Amb el mateix codi, utilitzant un desplaçament sobre la posició de memòria a 

Utilitzant un temporitzador addicional. 

Detectar nivell sincronisme establert

Esperar el valor del retard

Executar conversió del senyal

Incrementar valor retard

Tornar al primer punt
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a més alta freqüència de 
de mostreig seqüencial, és a dir, la de 

desfasament continu entre 
mostra i mostra. D’aquesta manera la representació final és com si la freqüència de 

 

: I·lustració del desfasament en succesives mostres . 

la majoria de casos els senyals mesurats són periòdics, 
aquesta tècnica ens permet augmentar considerablement la freqüència de mostreig de 

que executi el següent 

 

Amb el mateix codi, utilitzant un desplaçament sobre la posició de memòria a 
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Teòricament podem realitzar
periòdiques, freqüències de mostreig de 1 cicle màquina 
representa ¼ de la freqüència de rellotge

Aquesta solució és efectiva i simple si 
petit que el de la freqüència de mostreig
un error en la mesura que malmet el resultat.

Aquest és el problema de que el senyal a mesurar no està sincronitzat amb el senyal 
de rellotge del µC. No podem saber
troba el µC quan li arriba la interrupció per sincronisme.

En el µC no s’executa la rutina d’interrupció fins que no ha acabat d’executar la 
instrucció en procés (amb una latè

A més a més, un programa que es dedica a esperar 
d’estat o una interrupció, necessita mantenir
en llenguatge màquina és la següent:

Etiqueta 
 Salta la següent instrucció si 
 Salta a etiqueta 
 
 

La majoria d’instruccions s’executen en 1 cicle màquina, exceptuant l
salt, que necessiten de 2 cicles màquina
cicles de rellotge, i per tant 
instrucció normal s’executa en 0,5useg i les de salt en 1useg.

Com que no podem saber 
moment es troba l’execució de la instrucció, 
d’una trama de 200 punts el senyal 
temps de mostreig 10 vegades per sobre d’aquest desfasament 
ser erronis. 

Per solucionar aquest problema, necessitem 
s’encarregui de executar la conversió de manera sincro
d’entrada i aquesta ha de funcionar de manera asíncrona
rellotge del µC). 

El PIC porta incorporat un mòdul anomenat 
podem configurar en mode Comparació perquè executi la conversó A/D a partir d’un 
event especial (Special Event Trigger).

Special Event Trigger 

Fem  treballar el registre intern CCP1 
Aquest registre compara el seu valor amb el del temporitzador TMR1 
Quan es produeix una igualtat de valors
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Teòricament podem realitzar segons les especificacions del µC i per a senyals 
freqüències de mostreig de 1 cicle màquina en ambdós casos, que 

freqüència de rellotge. 

Aquesta solució és efectiva i simple si el temps de cicle màquina del 
la freqüència de mostreig. Si l’ordre entre elles dues s’apropa apareix 

un error en la mesura que malmet el resultat.  

el problema de que el senyal a mesurar no està sincronitzat amb el senyal 
No podem saber en quin moment de l’execució d’una instrucció es 

quan li arriba la interrupció per sincronisme.  

no s’executa la rutina d’interrupció fins que no ha acabat d’executar la 
(amb una latència afegida). 

un programa que es dedica a esperar a que es produeixi un 
necessita mantenir-se en un cicle tancat. Aquesta operació 
la següent: 

Salta la següent instrucció si s’ha activat flanc de conversió 

La majoria d’instruccions s’executen en 1 cicle màquina, exceptuant les instruccions
salt, que necessiten de 2 cicles màquina. Un cicle màquina en un PIC equivalen a 4 
cicles de rellotge, i per tant utilitzant el rellotge intern a 8MHz del PIC, vol dir que una 
instrucció normal s’executa en 0,5useg i les de salt en 1useg. 

Com que no podem saber si s’està executant una instrucció de salt o no, ni en quin 
moment es troba l’execució de la instrucció, ens trobem que entre diferents mostres 
d’una trama de 200 punts el senyal pot estarar desfasat entre 0 i 1useg.

10 vegades per sobre d’aquest desfasament els valors 

Per solucionar aquest problema, necessitem que alguna part del nostre módul 
s’encarregui de executar la conversió de manera sincronitzada amb el senyal 

aquesta ha de funcionar de manera asíncrona (que no s’executi a partir del 

El PIC porta incorporat un mòdul anomenat CCP (Capture/Compare/PWM) que el 
podem configurar en mode Comparació perquè executi la conversó A/D a partir d’un 
event especial (Special Event Trigger). 

el registre intern CCP1 de 16 bits del PIC en forma de comparador. 
Aquest registre compara el seu valor amb el del temporitzador TMR1 també 
Quan es produeix una igualtat de valors: 
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i per a senyals 
en ambdós casos, que 

del µC és molt més 
. Si l’ordre entre elles dues s’apropa apareix 

el problema de que el senyal a mesurar no està sincronitzat amb el senyal 
de l’execució d’una instrucció es 

no s’executa la rutina d’interrupció fins que no ha acabat d’executar la 

es produeixi un canvi 
se en un cicle tancat. Aquesta operació 

es instruccions de 
Un cicle màquina en un PIC equivalen a 4 

utilitzant el rellotge intern a 8MHz del PIC, vol dir que una 

si s’està executant una instrucció de salt o no, ni en quin 
diferents mostres 

desfasat entre 0 i 1useg. Per a un 
els valors comencen a 

que alguna part del nostre módul 
nitzada amb el senyal 

que no s’executi a partir del 

CCP (Capture/Compare/PWM) que el 
podem configurar en mode Comparació perquè executi la conversó A/D a partir d’un 

de 16 bits del PIC en forma de comparador. 
també de 16 bits. 
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• Segons com està configurat:
o canvia d’estat la sortida CCP1 pin.
o Produeix un Special Eve

A/D). 
• Fa un reset al temporitzador TMR1 (de manera que podem fer el procés 

cíclicament). 

figura6-16: Mòdul CCP en mode

Evidentment, el procés de conversió A/D s’executa independentment del rellotge intern
degut a la desconnexió de la capacitat que carrega el valor analògic del circuit 
d’entrada. 

La conversió no arrenca fins que s’ha produït aquesta
intern del circuit ADC es sincronitza amb el rellotge del sistema. En l’apartat ADC 
representa un temps que oscil·la entre zero i un cicle TAD.

Aprofitant aquesta característica, fe
manera asíncrona, per tal que 
disparat el sincronisme del

Figura 6- 17

Observant la figura anterior, 
T1CKI, sense divisió d’escala i
PIC. 
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Segons com està configurat: 
canvia d’estat la sortida CCP1 pin. 
Produeix un Special Event Trigger (activació del procés de conversió 

Fa un reset al temporitzador TMR1 (de manera que podem fer el procés 

 

Mòdul CCP en mode  comparació. Genera el SPT (reset TMR1 i comença una conversió)

Evidentment, el procés de conversió A/D s’executa independentment del rellotge intern
degut a la desconnexió de la capacitat que carrega el valor analògic del circuit 

fins que s’ha produït aquesta desconnexió 
intern del circuit ADC es sincronitza amb el rellotge del sistema. En l’apartat ADC 
representa un temps que oscil·la entre zero i un cicle TAD. 

t aquesta característica, fem treballar el temporitzador TMR1 
que detecti una sèrie d’impulsos externs a partir de que s’ha 

del senyal d’entrada. 

17 : Diagrama en blocs del temporitzador TMR1. 

ant la figura anterior, el TMR1 permet incrementar-se amb un senyal extern 
, sense divisió d’escala i sense estar sincronitzat amb el senyal del rellotge del 
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nt Trigger (activació del procés de conversió 

Fa un reset al temporitzador TMR1 (de manera que podem fer el procés 

comença una conversió)  

Evidentment, el procés de conversió A/D s’executa independentment del rellotge intern 
degut a la desconnexió de la capacitat que carrega el valor analògic del circuit 

esconnexió i que el rellotge 
intern del circuit ADC es sincronitza amb el rellotge del sistema. En l’apartat ADC 

treballar el temporitzador TMR1 també de 
sèrie d’impulsos externs a partir de que s’ha 

 

se amb un senyal extern 
sense estar sincronitzat amb el senyal del rellotge del 
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Els elements que han de realitzar aquesta funció asíncrona els podem veure en la 
següent figura: 

figura6-18 : Esquema en blocs de l’etapa asíncrona per generar desfasament.

Un oscil·lador controlat externament per l’activació del sincronisme, farà incrementar el 
temporitzador TMR1, que quan arr
CCP1, generaran el Special Event Trigger.

Per a la seva implementació necessitem que 
mantingui actiu en el temps que volem que el temporitzador treballi. Com que el senyal 
de sincronisme pot anar 
necessari la introducció d’un bi

Se’ns presenten dos situacions alhora d’agafar les mostres, segons la base de temps 
seleccionada i per tant el temps de mostreig:

a) Quan la temps de mostreig sigui més gran que 
ADC. En aquest cas com mostra la 
CCP dispara el Special Event Trigger un valor de temporització superior al temps 
de conversió mínim (en el nostre cas l’hem situat a 50µs com a múltiple divisor d
la base de temps creada)
nombre total de mostres. En aquest cas el sistema treballa en temps real.

b) Quan el temps mostreig sigui més
Aquí és quan és útil el circ
sincronisme dispara l’oscil·lador controlat a través del biestable que proporciona el 
rellotge al TMR1. Un cop acabada la
reseteja el biestable ( i per tant es para l’oscil·lador) i també el TMR1. S’afegeix un 
increment al valor del registre CCP igual al temps de mostreig i s’espera a
senyal analògic torni a passar per el matei
procés, les mostres successives seran llegides amb retards proporcionals al 
número de mostra.  
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Els elements que han de realitzar aquesta funció asíncrona els podem veure en la 

 

: Esquema en blocs de l’etapa asíncrona per generar desfasament.

Un oscil·lador controlat externament per l’activació del sincronisme, farà incrementar el 
temporitzador TMR1, que quan arribi a coincidir amb el valor preestablert del registre 
CCP1, generaran el Special Event Trigger. 

Per a la seva implementació necessitem que el senyal de control de l’oscil·lador es 
en el temps que volem que el temporitzador treballi. Com que el senyal 

 variant en funció del senyal d’entrada analògic, es fa 
necessari la introducció d’un biestable per flancs que mantingui l’oscil·lador actiu.

situacions alhora d’agafar les mostres, segons la base de temps 
seleccionada i per tant el temps de mostreig: 

de mostreig sigui més gran que el temps de conversió del 
. En aquest cas com mostra la figura6-19, a partir del sincronisme el mòdul 

CCP dispara el Special Event Trigger un valor de temporització superior al temps 
de conversió mínim (en el nostre cas l’hem situat a 50µs com a múltiple divisor d
la base de temps creada), reseteja el TMR1 i repeteix el procés fins acabar el 
nombre total de mostres. En aquest cas el sistema treballa en temps real.

mostreig sigui més  peti que el temps de conversió del ADC
Aquí és quan és útil el circuit implementat. Com mostra la 
sincronisme dispara l’oscil·lador controlat a través del biestable que proporciona el 
rellotge al TMR1. Un cop acabada la conversió A/D com en el cas anterior, es 
reseteja el biestable ( i per tant es para l’oscil·lador) i també el TMR1. S’afegeix un 
increment al valor del registre CCP igual al temps de mostreig i s’espera a
senyal analògic torni a passar per el mateix nivell de sincronisme.  Si repetim el 
procés, les mostres successives seran llegides amb retards proporcionals al 
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Els elements que han de realitzar aquesta funció asíncrona els podem veure en la 

: Esquema en blocs de l’etapa asíncrona per generar desfasament.  

Un oscil·lador controlat externament per l’activació del sincronisme, farà incrementar el 
ibi a coincidir amb el valor preestablert del registre 

senyal de control de l’oscil·lador es 
en el temps que volem que el temporitzador treballi. Com que el senyal 

variant en funció del senyal d’entrada analògic, es fa 
que mantingui l’oscil·lador actiu. 

situacions alhora d’agafar les mostres, segons la base de temps 

de conversió del 
, a partir del sincronisme el mòdul 

CCP dispara el Special Event Trigger un valor de temporització superior al temps 
de conversió mínim (en el nostre cas l’hem situat a 50µs com a múltiple divisor de 

, reseteja el TMR1 i repeteix el procés fins acabar el 
nombre total de mostres. En aquest cas el sistema treballa en temps real. 

de conversió del ADC . 
uit implementat. Com mostra la figura6-20, el 

sincronisme dispara l’oscil·lador controlat a través del biestable que proporciona el 
conversió A/D com en el cas anterior, es 

reseteja el biestable ( i per tant es para l’oscil·lador) i també el TMR1. S’afegeix un 
increment al valor del registre CCP igual al temps de mostreig i s’espera a que el 

x nivell de sincronisme.  Si repetim el 
procés, les mostres successives seran llegides amb retards proporcionals al 
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figura6-19 . 

 

figura6-20 . 

En el primer cas, el sistema tarda 
adquisició. Bases de temps 
actualitzar els valors a la pantalla).

En el segon cas, el sistema tarda 
del senyal d’entrada grans retardan l’actualització de valors per pantalla. Tanmate
utilització del mostreig periòdic seqüencial s’aprofita per mesurar senyals >1KHz

 

Vi 

Sync 

Qbiest
. 

Trigg 

A/D 
conv. 

Vi 

Sync 

Qbiest
. 

Trigg 

A/D 
conv. 
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. Diagrama de resposta ( Tmostreig > Tconversió )  

. Diagrama de resposta ( Tmostreig < Tconversió )  

En el primer cas, el sistema tarda N(mostres) x T(mostreig) en realitzar tota la 
ases de temps molt grans (>150ms), implica que podem t

actualitzar els valors a la pantalla). 

En el segon cas, el sistema tarda N(mostres) x T(senyal analògic) , que per períodes 
del senyal d’entrada grans retardan l’actualització de valors per pantalla. Tanmate
utilització del mostreig periòdic seqüencial s’aprofita per mesurar senyals >1KHz
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en realitzar tota la 
, implica que podem tardar més en 

, que per períodes 
del senyal d’entrada grans retardan l’actualització de valors per pantalla. Tanmateix, la 
utilització del mostreig periòdic seqüencial s’aprofita per mesurar senyals >1KHz. 
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Implementació 

Per realitzar tant el biestable com l’oscil·lador controlat, i amb l’objectiu de
el nombre de components, s’escull 
que està format per 4 portes NAND. 

Amb dues portes NAND formem
RC podem aconseguir que s’activi el biestable per flanc de baixada.
portes, podem formar l’oscil·lador controlat, que serà actiu depenen del valor de la 
seva entrada. 

 

figura 6

 

Els valors RC del biestable (bloc esquerra de la figura) estan caracteritza
resposta de el impuls sigui ràpida sense crear un consum excessiu.

Com que disposem de dues portes restants del 4011, podem utilitzar dos models 
l’oscil·lador controlat: amb un diode o amb un inversor.

La xarxa RC d’aquest bloc s’encarre
dependrà a més a més, del temps de propagació de la porta (uns 100ns) i de 
l’alimentació de el integrat.

En aquests casos sempre és més senzill 
manera empírica. Cal fer notar la dependència de la resposta respecte a la 
alimentació, i es fa necessari  establir una alimentació el més regulada possible per 
eliminar sorolls de visualització.

Tot i que l’objectiu inicial era establir una freqüència de mostreig de 1M m
per a senyals periòdiques, amb aquest disseny hem aconseguit incrementar
valor fins a les 2M mostres/segon
C=100pF són els que més bons resultats han donat.
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Per realitzar tant el biestable com l’oscil·lador controlat, i amb l’objectiu de
el nombre de components, s’escull un integrat 4011(o semblant) de la família CMOS, 
que està format per 4 portes NAND.  

formem un biestable RS actius per zero, i afegint
RC podem aconseguir que s’activi el biestable per flanc de baixada. Amb una o dues 

’oscil·lador controlat, que serà actiu depenen del valor de la 

6-21. Esquema elèctric de la etapa asíncrona. 

Els valors RC del biestable (bloc esquerra de la figura) estan caracteritza
resposta de el impuls sigui ràpida sense crear un consum excessiu. 

Com que disposem de dues portes restants del 4011, podem utilitzar dos models 
’oscil·lador controlat: amb un diode o amb un inversor. 

La xarxa RC d’aquest bloc s’encarrega d’establir la freqüència d’oscil·lació, que 
dependrà a més a més, del temps de propagació de la porta (uns 100ns) i de 
l’alimentació de el integrat. 

En aquests casos sempre és més senzill establir i afinar la freqüència d’oscil·lació de 
Cal fer notar la dependència de la resposta respecte a la 

alimentació, i es fa necessari  establir una alimentació el més regulada possible per 
eliminar sorolls de visualització. 

era establir una freqüència de mostreig de 1M m
per a senyals periòdiques, amb aquest disseny hem aconseguit incrementar
valor fins a les 2M mostres/segon amb poc soroll. Els valors de Vdd=4v,
C=100pF són els que més bons resultats han donat. 
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Per realitzar tant el biestable com l’oscil·lador controlat, i amb l’objectiu de minimitzar 
de la família CMOS, 

un biestable RS actius per zero, i afegint-hi un circuit 
Amb una o dues 

’oscil·lador controlat, que serà actiu depenen del valor de la 

 

Els valors RC del biestable (bloc esquerra de la figura) estan caracteritzats perquè la 

Com que disposem de dues portes restants del 4011, podem utilitzar dos models per a 

ga d’establir la freqüència d’oscil·lació, que 
dependrà a més a més, del temps de propagació de la porta (uns 100ns) i de 

establir i afinar la freqüència d’oscil·lació de 
Cal fer notar la dependència de la resposta respecte a la 

alimentació, i es fa necessari  establir una alimentació el més regulada possible per 

era establir una freqüència de mostreig de 1M mostres/segon 
per a senyals periòdiques, amb aquest disseny hem aconseguit incrementar aquest 

Vdd=4v, R=5,6K i 
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Amb aquesta freqüència d’oscil·lació podrem representar el
oscil·loscopi d’una base de temps de 10useg per quadre.

Representació d’un señal triangular per sobre dels 50KHz amb una base de temps de 10µs/div

 

Com que la freqüència de 
de conversió, s’han analitzat oscil·ladors controlats de més ràpida tecnologia per 
aconseguir freqüències  més altes, com ara la FAST 74F00 amb temps de propagació 
de l’ordre de la desena de nanoseg
d’alimentació. Malgrat tot, la utilització d’elements externs al PIC que treballen a alta 
freqüència es tradueix amb mesures on l’error comença a ser omnipresent.

 

Limitació 

Recordem però, que tot i tenir f
del A/D ens limita la correcta  visualització de senyals que van més enllà 
d’alta freqüència (60KHz de manera pràctica amb el nostre disseny)

Com ja hem comentat en l’apartat del mòdul ADC
d’aquest representa un filtre passa
representa l’ample de banda del nostre Oscil·loscopi:

Amb un sistema d’adquisició format per la càrrega d’un condensador 
que es troba intern al µC, ja no som capaços de millorar aquest paràmetre. Com que 
no podem variar aquests valors, la solució passaria per trobar una tècnica diferent 
d’adquisició (afegint-hi un circuit sample&hold extern) o trobar una 
aquests valors fossin més petits.
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d’oscil·lació podrem representar el equivalent a un reixeta d’ 
oscil·loscopi d’una base de temps de 10useg per quadre. 

 

Figura 6-23.  

Representació d’un señal triangular per sobre dels 50KHz amb una base de temps de 10µs/div

Com que la freqüència de mostreig  en senyals periòdiques és independent del temps 
de conversió, s’han analitzat oscil·ladors controlats de més ràpida tecnologia per 
aconseguir freqüències  més altes, com ara la FAST 74F00 amb temps de propagació 
de l’ordre de la desena de nanosegon, i que accepta els valors de 4 volts de tensió 
d’alimentació. Malgrat tot, la utilització d’elements externs al PIC que treballen a alta 
freqüència es tradueix amb mesures on l’error comença a ser omnipresent.

que tot i tenir freqüències de mostreig  elevades, el temps d’adquisició 
del A/D ens limita la correcta  visualització de senyals que van més enllà 

de manera pràctica amb el nostre disseny). 

Com ja hem comentat en l’apartat del mòdul ADC, el model equivalent d’entrada 
d’aquest representa un filtre passa-baix amb una freqüència de tall
representa l’ample de banda del nostre Oscil·loscopi: 

BW=Fc(-3dB)=1/2πRC=130KHz 

Amb un sistema d’adquisició format per la càrrega d’un condensador 
, ja no som capaços de millorar aquest paràmetre. Com que 

no podem variar aquests valors, la solució passaria per trobar una tècnica diferent 
hi un circuit sample&hold extern) o trobar una versió de PIC on 

aquests valors fossin més petits. 
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equivalent a un reixeta d’ 

Representació d’un señal triangular per sobre dels 50KHz amb una base de temps de 10µs/div  

mostreig  en senyals periòdiques és independent del temps 
de conversió, s’han analitzat oscil·ladors controlats de més ràpida tecnologia per 
aconseguir freqüències  més altes, com ara la FAST 74F00 amb temps de propagació 

on, i que accepta els valors de 4 volts de tensió 
d’alimentació. Malgrat tot, la utilització d’elements externs al PIC que treballen a alta 
freqüència es tradueix amb mesures on l’error comença a ser omnipresent. 

reqüències de mostreig  elevades, el temps d’adquisició 
del A/D ens limita la correcta  visualització de senyals que van més enllà d’un valor 

, el model equivalent d’entrada 
baix amb una freqüència de tall. Aquesta 

Amb un sistema d’adquisició format per la càrrega d’un condensador d’un circuit RC 
, ja no som capaços de millorar aquest paràmetre. Com que 

no podem variar aquests valors, la solució passaria per trobar una tècnica diferent 
versió de PIC on 
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6.4.3.3. Disseny proposat.

. 

En la Figura D-2 del Annex

 

Figura
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Disseny proposat. 

Annex D trobem el circuit final per al PIC16F88 

              

Figura  6-24. Prototip Oscil·loscopi creat. 
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6.4.3.1. Algorisme d’execució.

 

 

 

Activat flag 
d’adquisició

Final 
d’adquisició

Final 
enviament

? 

SI 

SI 

Activa estat de repòs

SI 
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Algorisme d’execució. 

 

Realitza conversió A/D

Guarda valor a  
posición(n) RAM

Envia valor posició(n) per 
canal sèrie 

N

N

Activa estat de repòs 

N
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Realitza conversió A/D 

Guarda valor a  
posición(n) RAM 

Envia valor posició(n) per 
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6.5. Segon prototip amb 
 

Un pas més enllà per optimitzar i millorar les prestacions del nostre sistema 
d’adquisició per a l’Oscil·loscopi es dirigeix  a integrar els elements externs del nostre 
disseny en un mateix chip (exceptuant els amplificadors).  

Inicialment suposaria un di
sorollós. De retruc, com comprovarem després, ens trobem amb
prestacions, tant de resposta com 
la mateixa família. 

En la recerca,  sobre la mateixa família de PIC’s, 
o mòduls que substitueixin principalment el biestable i l’oscil·lador controlat. 

Per acotar la recerca, ens hem centrat
que satisfagui les nostres necessitats, 
el µC que optimitzi el nostre disseny:

• Rellotge intern de 8Mz o més
sigui elevat. A més, amb rellotge i
extern.  

• 1 ADC amb 4  o més canals
• 2 comparadors : un d’ells per detectar el sincronisme del senyal (si és 

multiplexat podrem utilitzar més canals d’entrada com a Trigger), i l
s’utilitzaria com a oscil·lador controlat
emulant una porta inversora

• 1 Biestable  : disposar d’un biestable intern ens permet eliminar 
auxiliar que activi l’oscil·lador de manera asíncrona

• 1 Tempo ritzador 16 bits asíncron
oscil·lador controlat.

• Memòria RAM de almenys 250
mostres, necessitem memòria addicional per a variables internes del nostre 
programa. 

• 1 UART: per la comunicació sèrie amb el modulador Bluetooth.
• 1 CCP com a comparador
• Nombre de pins reduït fins a 20 pins

implica ocupar més espai sense l’aprofitament de la majoria d
es veuria afavorit per aquesta 

• Que es pugui programar en VHP (mode d’alt voltatge) : 
amb qualsevol versió de la 

 

Models que acompleixen aquestes especificacions 
PIC16F1847. S’ha escollit el primer per disponibilitat, tot i que és extensible el seu ús 
als altre. 
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Segon prototip amb PIC16F182

Un pas més enllà per optimitzar i millorar les prestacions del nostre sistema 
d’adquisició per a l’Oscil·loscopi es dirigeix  a integrar els elements externs del nostre 
disseny en un mateix chip (exceptuant els amplificadors).   

Inicialment suposaria un disseny més simple, econòmic, menys voluminós, i menys 
com comprovarem després, ens trobem amb una millora en les 
resposta com de consum, per utilitzar versions més modernes de 

re la mateixa família de PIC’s, ens interessa que existeixin elements 
o mòduls que substitueixin principalment el biestable i l’oscil·lador controlat. 

, ens hem centrat tant sols a la gamma PIC’s de la família 16F 
que satisfagui les nostres necessitats, filtrant les següents característiques per trobar 

que optimitzi el nostre disseny: 

Rellotge intern de 8Mz o més : és aconsellable que el rellotge del sistema 
sigui elevat. A més, amb rellotge intern podem eliminar la utilització d’

més canals  : per necessitats del sistema. 
: un d’ells per detectar el sincronisme del senyal (si és 

multiplexat podrem utilitzar més canals d’entrada com a Trigger), i l
s’utilitzaria com a oscil·lador controlat realimentant positivament la sortida i 
emulant una porta inversora.  

: disposar d’un biestable intern ens permet eliminar 
auxiliar que activi l’oscil·lador de manera asíncrona. 

ritzador 16 bits asíncron . : necessari per contar els impulsos del 
oscil·lador controlat. 

almenys 250  posicions  : si volem memoritzar almenys 200 
necessitem memòria addicional per a variables internes del nostre 

r la comunicació sèrie amb el modulador Bluetooth. 
1 CCP com a comparador : necessari per a activar el Special Event
Nombre de pins reduït fins a 20 pins : disposar d’un µC 
implica ocupar més espai sense l’aprofitament de la majoria d’aquests. El preu 
es veuria afavorit per aquesta característica.  
Que es pugui programar en VHP (mode d’alt voltatge) : per a poder utilitzar 
amb qualsevol versió de la JMD, el nostre programador de PIC’s.

Models que acompleixen aquestes especificacions són: 16F1827, PIC16F1829, 
PIC16F1847. S’ha escollit el primer per disponibilitat, tot i que és extensible el seu ús 
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PIC16F1827. 

Un pas més enllà per optimitzar i millorar les prestacions del nostre sistema 
d’adquisició per a l’Oscil·loscopi es dirigeix  a integrar els elements externs del nostre 

menys voluminós, i menys 
una millora en les 

, per utilitzar versions més modernes de 

ens interessa que existeixin elements 
o mòduls que substitueixin principalment el biestable i l’oscil·lador controlat.  

de la família 16F 
les següents característiques per trobar 

és aconsellable que el rellotge del sistema 
la utilització d’un cristall 

: un d’ells per detectar el sincronisme del senyal (si és 
multiplexat podrem utilitzar més canals d’entrada com a Trigger), i l’altre 

realimentant positivament la sortida i 

: disposar d’un biestable intern ens permet eliminar el circuit 

: necessari per contar els impulsos del 

: si volem memoritzar almenys 200 
necessitem memòria addicional per a variables internes del nostre 

 
Event Trigger. 
 amb molts pins 
’aquests. El preu 

per a poder utilitzar 
JMD, el nostre programador de PIC’s. 

són: 16F1827, PIC16F1829, 
PIC16F1847. S’ha escollit el primer per disponibilitat, tot i que és extensible el seu ús 
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Un altre model més recent que es pot utilitzar és el 16F1509, que la seva gran 
característica és que disposa d’un mòdul CLC (cèl·
podem arranjar circuits combinacionals i seqüencials, com ara un inversor o un 
biestable. 

6.5.1. Canvis respecte la versió anterior.
 

Les característiques que la nova versió millora respecte a la del PIC16F88 es donen 
en la majoria dels mòduls utilitzats.

 Mòdul ADC 

 

La millora fa referència al model 

figura 6

 

De les característiques del nou
ara formada per un condensador de 10pf (unes 10 vegades menys que la versió 
anterior). Això representa una millora substancial en l’ample de banda de l’oscil·loscopi
(sense tenir en compte el retard de l’
dels amplificadors externs de l’etapa acondicionadora)

En mesures posteriors però, no s’ha aconseguit arribar aquest valor. L’única explicació 
teòrica és que els valors de la cons
R no varia, la capacitat Chold determinada és en realitat de 50pf. L’ample de banda 
final és: 

 

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

Un altre model més recent que es pot utilitzar és el 16F1509, que la seva gran 
característica és que disposa d’un mòdul CLC (cèl·lules lògiques configurables), on 
podem arranjar circuits combinacionals i seqüencials, com ara un inversor o un 

Canvis respecte la versió anterior. 

Les característiques que la nova versió millora respecte a la del PIC16F88 es donen 
majoria dels mòduls utilitzats. 

model elèctric equivalent a l’entrada analògica. 

6-22 Model elèctric del ADC en el PIC16F1827. 

De les característiques del nou PIC, es desprèn que la constant de temps RC estarà 
ara formada per un condensador de 10pf (unes 10 vegades menys que la versió 
anterior). Això representa una millora substancial en l’ample de banda de l’oscil·loscopi
(sense tenir en compte el retard de l’amplificador intern del ADC, ni l’ample de banda 
dels amplificadors externs de l’etapa acondicionadora). 

 BW=Fc(-3dB)=1/2πRC=1,6MHz 

En mesures posteriors però, no s’ha aconseguit arribar aquest valor. L’única explicació 
teòrica és que els valors de la constant RC són incorrectes.  Suposant que el valor de 
R no varia, la capacitat Chold determinada és en realitat de 50pf. L’ample de banda 

BW=Fc(-3dB)=1/2πRC=320KHz 
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Un altre model més recent que es pot utilitzar és el 16F1509, que la seva gran 
lules lògiques configurables), on 

podem arranjar circuits combinacionals i seqüencials, com ara un inversor o un 

Les característiques que la nova versió millora respecte a la del PIC16F88 es donen 

elèctric equivalent a l’entrada analògica.  

 

PIC, es desprèn que la constant de temps RC estarà 
ara formada per un condensador de 10pf (unes 10 vegades menys que la versió 
anterior). Això representa una millora substancial en l’ample de banda de l’oscil·loscopi 

amplificador intern del ADC, ni l’ample de banda 

En mesures posteriors però, no s’ha aconseguit arribar aquest valor. L’única explicació 
tant RC són incorrectes.  Suposant que el valor de 

R no varia, la capacitat Chold determinada és en realitat de 50pf. L’ample de banda 
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Mòdul Sincronisme.

Una millora en aquesta etapa de la nova versió és que l’entrada d
troba multiplexada, ja que amb la versió anterior tant sols podíem sincronitzar un canal 
d’entrada al estar els comparadors fixes a una entrada determinada.

figura6- 23

 

De tota manera, la inclusió d’un mòdul biestable RS integrat en el mateix 
gran millora de l’etapa de sincronisme. Tant sols és necessari la inclusió d’un 
condensador i una resistència externes perquè el biestable s’

figura 
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Mòdul Sincronisme. 

Una millora en aquesta etapa de la nova versió és que l’entrada dels comparadors es 
troba multiplexada, ja que amb la versió anterior tant sols podíem sincronitzar un canal 
d’entrada al estar els comparadors fixes a una entrada determinada. 

23:  Mòdul Comparador millorat en el PIC16F1827 

De tota manera, la inclusió d’un mòdul biestable RS integrat en el mateix 
gran millora de l’etapa de sincronisme. Tant sols és necessari la inclusió d’un 
condensador i una resistència externes perquè el biestable s’activi per flancs.

figura 6-24: Mòdul bàscula SR en el PIC16F1827. 
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els comparadors es 
troba multiplexada, ja que amb la versió anterior tant sols podíem sincronitzar un canal 

 

De tota manera, la inclusió d’un mòdul biestable RS integrat en el mateix µC suposa la 
gran millora de l’etapa de sincronisme. Tant sols és necessari la inclusió d’un 

activi per flancs. 
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En aquesta etapa, l’oscil·lador controlat no l’hem generat a partir del comparador, sinó 
a través d’un mòdul anomenat Signal Modulator
blocs en la figura següent. La raó ha estat que e
analògic (>400ns) impossibilitav

S’aprofita aquest mòdul intern perquè en el seu recorregut, e
realimentat que al ser completament digital, podem aconseguim augmentar la 
freqüència d’oscil·lació per sobre dels 10MHZ (tot i que per raons contràries a les 
especificacions,  el temporitzador tant sols accepta fins als 8MHz).

 

figura 6-25 . Camí seguit per generar el llaç de realimentació necessari per l’oscil·lador.

 

Tot i que no estava destinat per tal propòsit, con
nostre oscil·lador. En aquest cas, hem ajustat la freqüència d’oscil·lació de manera 
empírica, utilitzant externament un condensador de 22pf i una resistència de 680
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En aquesta etapa, l’oscil·lador controlat no l’hem generat a partir del comparador, sinó 
a través d’un mòdul anomenat Signal Modulator, del que tenim el seu diagrama en 

. La raó ha estat que el temps de propagació del comparador 
impossibilitava obtenir freqüències de mostreig elevades.

S’aprofita aquest mòdul intern perquè en el seu recorregut, es pot crear un llaç 
realimentat que al ser completament digital, podem aconseguim augmentar la 
freqüència d’oscil·lació per sobre dels 10MHZ (tot i que per raons contràries a les 
especificacions,  el temporitzador tant sols accepta fins als 8MHz). 

. Camí seguit per generar el llaç de realimentació necessari per l’oscil·lador.

Tot i que no estava destinat per tal propòsit, configurem aquest mòdul per generar el 
nostre oscil·lador. En aquest cas, hem ajustat la freqüència d’oscil·lació de manera 

, utilitzant externament un condensador de 22pf i una resistència de 680
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En aquesta etapa, l’oscil·lador controlat no l’hem generat a partir del comparador, sinó 
del que tenim el seu diagrama en 

temps de propagació del comparador 
obtenir freqüències de mostreig elevades. 

s pot crear un llaç 
realimentat que al ser completament digital, podem aconseguim augmentar la 
freqüència d’oscil·lació per sobre dels 10MHZ (tot i que per raons contràries a les 

 

. Camí seguit per generar el llaç de realimentació necessari per l’oscil·lador.  

figurem aquest mòdul per generar el 
nostre oscil·lador. En aquest cas, hem ajustat la freqüència d’oscil·lació de manera 

, utilitzant externament un condensador de 22pf i una resistència de 680Ω.  
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Mòdul UART 

D’aquest mòdul aprofitem dues 

• Velocitat de transmissió de 57,6Kbps. Gràcies a la utilització d’un rellotge intern 
més elevat (32MHz), podem aconseguir velocitats més grans amb un error per 
sota del 1%. Tot i que es poden utilitzar tasses més elevades, 
al nostre sistema. 
270 mostres és ara de Tt=46,88ms.

• Permet la utilització de generar una interrupció BREAK per despertar el PIC 
d’un estat de repòs. D’aquesta manera, no és necessari la utilitzac
addicional per generar aquesta característica.

 

Mòdul Memòria 

En aquest cas la memòria està organitzada en 31 bancs, dels quals els 5 primers es 
poden aprofitar per emmagatzemar les variables temporals (banc0) i les mostres 
(banc1-4). 

En aquesta versió, l’adreçament resulta més senzill que en el PIC16F88, ja que es pot 
fer de manera lineal utilitzant el que s’anomena adreçament virtual. 

Tot i que a efectes del nostre sistema, l’única millora és que disposem ara de 384 
posicions de memòria, enfront de les 368 de la versió anterior (16 dades més)

 

Mòdul SSP 

El mòdul Synchronus Serial Port ja es trobava incorporat en la versió 16F88 però no  
s’havia utilitzat. Amb aquest mòdul ens comuniquem amb un protocol específic
simple amb perifèrics que també accepten aquest protocol (com els amplificadors 
programables de la etapa acondicionadora).

Tot i que a l’etapa acondicionadora no suposa cap optimització 
utilitzar amplificadors normals o programables, 
suposa un benefici el poder posar en estat de repòs aquests amplificadors. Això 
redueix el consum de l’etapa d’entrada quan el sistema no hagi de fer cap adquisició 
de dades. 

Tant sols hem d’enviar dues comandes als ampli

• Shutdown : just després d’acabar una conversió completa.
• Selecció  Canal 0/  
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D’aquest mòdul aprofitem dues característiques: 

Velocitat de transmissió de 57,6Kbps. Gràcies a la utilització d’un rellotge intern 
més elevat (32MHz), podem aconseguir velocitats més grans amb un error per 
sota del 1%. Tot i que es poden utilitzar tasses més elevades, 
al nostre sistema. A aquesta velocitat, el temps de transmissió en enviar les 
270 mostres és ara de Tt=46,88ms. 
Permet la utilització de generar una interrupció BREAK per despertar el PIC 
d’un estat de repòs. D’aquesta manera, no és necessari la utilitzac
addicional per generar aquesta característica. 

En aquest cas la memòria està organitzada en 31 bancs, dels quals els 5 primers es 
poden aprofitar per emmagatzemar les variables temporals (banc0) i les mostres 

ta versió, l’adreçament resulta més senzill que en el PIC16F88, ja que es pot 
fer de manera lineal utilitzant el que s’anomena adreçament virtual.  

Tot i que a efectes del nostre sistema, l’única millora és que disposem ara de 384 
ront de les 368 de la versió anterior (16 dades més)

El mòdul Synchronus Serial Port ja es trobava incorporat en la versió 16F88 però no  
s’havia utilitzat. Amb aquest mòdul ens comuniquem amb un protocol específic

amb perifèrics que també accepten aquest protocol (com els amplificadors 
programables de la etapa acondicionadora). 

que a l’etapa acondicionadora no suposa cap optimització de circuiteria entre 
utilitzar amplificadors normals o programables, ja comentat en aquell apartat, si que 
suposa un benefici el poder posar en estat de repòs aquests amplificadors. Això 
redueix el consum de l’etapa d’entrada quan el sistema no hagi de fer cap adquisició 

Tant sols hem d’enviar dues comandes als amplificadors per al nostre disseny: 

: just després d’acabar una conversió completa. 
 Guany 1 : moments abans d’una adquisició. 
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Velocitat de transmissió de 57,6Kbps. Gràcies a la utilització d’un rellotge intern 
més elevat (32MHz), podem aconseguir velocitats més grans amb un error per 
sota del 1%. Tot i que es poden utilitzar tasses més elevades, és suficient per 

A aquesta velocitat, el temps de transmissió en enviar les 

Permet la utilització de generar una interrupció BREAK per despertar el PIC 
d’un estat de repòs. D’aquesta manera, no és necessari la utilització d’un port 

En aquest cas la memòria està organitzada en 31 bancs, dels quals els 5 primers es 
poden aprofitar per emmagatzemar les variables temporals (banc0) i les mostres 

ta versió, l’adreçament resulta més senzill que en el PIC16F88, ja que es pot 

Tot i que a efectes del nostre sistema, l’única millora és que disposem ara de 384 
ront de les 368 de la versió anterior (16 dades més) 

El mòdul Synchronus Serial Port ja es trobava incorporat en la versió 16F88 però no  
s’havia utilitzat. Amb aquest mòdul ens comuniquem amb un protocol específic molt 

amb perifèrics que també accepten aquest protocol (com els amplificadors 

de circuiteria entre 
comentat en aquell apartat, si que 

suposa un benefici el poder posar en estat de repòs aquests amplificadors. Això 
redueix el consum de l’etapa d’entrada quan el sistema no hagi de fer cap adquisició 

ficadors per al nostre disseny:  
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6.5.2. Disseny proposat.
 

En la figura E-1 del Anex apareix el circuit final amb el PIC16F1827

 

6.5.3. Algorisme d’execuc
 

El cos principal de l’algorisme
S’estableixen ordres cap als amplificadors programables per el canal SSP per tal de 
que no consumeixin corrent un cop ja realitzada una conversió, i es tornen a activar
almenys 5ms abans d’una nova conversió.
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Disseny proposat. 

1 del Anex apareix el circuit final amb el PIC16F1827 

me d’execució. 

algorisme d’execució no varia respecte a la versió anterior. 
S’estableixen ordres cap als amplificadors programables per el canal SSP per tal de 
que no consumeixin corrent un cop ja realitzada una conversió, i es tornen a activar
almenys 5ms abans d’una nova conversió. 
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d’execució no varia respecte a la versió anterior. 
S’estableixen ordres cap als amplificadors programables per el canal SSP per tal de 
que no consumeixin corrent un cop ja realitzada una conversió, i es tornen a activar 
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7. Dades 
 

S’indiquen aquí les especificacions finals, determinades en la fase de disseny i 
comprovades a partir de les mesures realitzades. Per ser un objectiu, també es fa 
referència al cost en la realització

7.1. Especificacions finals.
 

Agrupem aquí les especificacions aconseguides amb 
circuits integrats:  

• amplificador MCP6S92.
•  µC PIC16F1827  
•  interfície bluetooth RN

 

Característiques elèctriques

Paràmetre 

Alimentació bateria 
Consum en repòs 
Consum en funcionament 
Temps d’autonomia a ple rendiment
Marge tensions d’entrada 
Sensibilitat 
Impedància entrada 
Ample de banda 
Freqüència mostreig 

Base de temps 
Amplitud 
Sincronisme 
Temps propagació màxim 
Temps de resposta visual 
Distància operativa 
Canals entrada 
 
 
 

Taula 7
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S’indiquen aquí les especificacions finals, determinades en la fase de disseny i 
comprovades a partir de les mesures realitzades. Per ser un objectiu, també es fa 
referència al cost en la realització d’un prototip. 

 

Especificacions finals. 

Agrupem aquí les especificacions aconseguides amb l’últim prototip

amplificador MCP6S92. 

interfície bluetooth RN-42. 

Característiques elèctriques: 

Valor 

3,6v 
<3 mA 

 <15mA 
Temps d’autonomia a ple rendiment 5 hores 

 0 a ±400v 
2% 
1MΩ||30pf 
320 KHz 
20Ks/s real 
8Ms/s virtual 
2,5us/div – 50ms/div 
0,01v/div – 100v/div 
Automàtic/ Manual 64 nivells

 0,5us 
 200ms (Tsenyal<0,2s) 

10 metres 
2 (sincronitzats)(No simultanis)
 
 

7-1 : Especificacions elèctriques prototip final. 
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S’indiquen aquí les especificacions finals, determinades en la fase de disseny i 
comprovades a partir de les mesures realitzades. Per ser un objectiu, també es fa 

prototip, format per el 

Automàtic/ Manual 64 nivells 

(sincronitzats)(No simultanis) 
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Representació d’algunes funci

             figura 7-1: Sensibilitat  
  

   figura 7-3 . Nivell de sincronisme manual

 

   figura 7-5 .  Ona de 2Hz desincronitzada
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Representació d’algunes funcions i senyals analitzades.

              

         figura 7-2. Sincronisme per 

               

. Nivell de sincronisme manual        figura 7-4 . Temps de resposta señal quadrat

                        

.  Ona de 2Hz desincronitzada                                     figura 7-6 . Tensió continua de 1v
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i senyals analitzades. 

 

per flanc de baixada 

 

. Temps de resposta señal quadrat  

 

. Tensió continua de 1v  
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7.2. Pressupost del projecte
 

Del recursos necessaris, hom dóna per fet de que es disposa del següent material i 
que per tant, no estan inclosos en el cost total.

• Telèfon mòbil amb bluetooth i amb possibilitat de fer córrer aplicacions.
• Ordinador de treball amb les aplicacions gratuïtes per programar tant el 

dispositiu mòbil com el 
• (Opcional) Interfície USB

SmartPhone. A més a més, ens permetrà configurar el RN
 

Material per al programador JDM 

Material  
Cable RS-232 (femella/x) 
Connector DB9 per PCB 
Resistències 
Diodes (1N4148) 
Transistors BC237 
Condensadors (100uf,22uf)
1 zocal 18p 
Preu programador = 3,886

Material principal de la placa 

Material  

Amplificadors 
MCP6S92(PDIP) 
Diodes 1N4148 
Condensadors  
Resistències 
Zócal 18p 
Regulador MCP1702 (3,3v
Connector femella alimentació
Connector BNC per PCB 
Sonda amb atenuador 
Bateria NiMH 3,6v/80mAh 
PIC16F1827 PDIP 
RN-42 
Preu placa Oscil·loscopi = 
carregador.  

Preu Creació 
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Pressupost del projecte. 

Del recursos necessaris, hom dóna per fet de que es disposa del següent material i 
que per tant, no estan inclosos en el cost total. 

amb bluetooth i amb possibilitat de fer córrer aplicacions.
de treball amb les aplicacions gratuïtes per programar tant el 

dispositiu mòbil com el µC PIC (amb disponibilitat de connector RS232).
(Opcional) Interfície USB-Bluetooth per transferir l’aplicació de l’ordinador al 
SmartPhone. A més a més, ens permetrà configurar el RN-42 més fàcilment.

Material per al programador JDM  

Quantitat  Preu unitari  
1 2,70€ 
1 0,85€ 
2 0,005€ 
6 0,011€ 
2 0,056€ 

ondensadors (100uf,22uf) 2 0,025€ 
1 0,093€ 

Preu programador = 3,886 € (*)         (*) No està inclosa la placa de suport

de la placa prototip  

 Quantitat  Preu 
unitari 

programable 2 0,952€ 

2 0,011€ 
5 0,025 
10 0,005€ 
1 0,093 

3,3v i 3v) 2 0,419 
femella alimentació 1 0,216€ 

2 1,65€ 
1 18€ 

 1 3,99€ 
1 1,54€ 
1 12,3€ 

Preu placa Oscil·loscopi = 42,58€ *   (*) No està inclosa la placa de suport, ni el 

Preu Creació Prototip (aprox.) = 46,4€ 
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Del recursos necessaris, hom dóna per fet de que es disposa del següent material i 

amb bluetooth i amb possibilitat de fer córrer aplicacions. 
de treball amb les aplicacions gratuïtes per programar tant el 

PIC (amb disponibilitat de connector RS232). 
l’aplicació de l’ordinador al 

42 més fàcilment. 

Preu total  
2,70€ 
0,85€ 
0,015€ 
0,066€ 
0,112€ 
0,05€ 
0,093€ 

No està inclosa la placa de suport 

Preu total  

1,904€ 

0,022€ 
0,125€ 
0,05€ 

0,093€ 
0,838€ 
0,216€ 
3,3€ 
18€ 

3,99€ 
1,54€ 
12,3€ 

(*) No està inclosa la placa de suport, ni el 
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8. Conclusions
 

A continuació s’exposen alguns punts que podem extreure d’
referència als resultats i a la metodologia a aplicar

• S’ha realitzat un disseny escalable que permet dos models del mateix circuit, 
una més simple (el Voltímetre) i un segon més avançat (l’Oscil·loscopi). 

• Del segon model existeix una variant que permet augmentar les sev
prestacions al augmentar la freqüència de mostratge de manera significativa 
per a senyals periòdiques. Com que en una gran majoria de situacions es 
produeix aquesta característica, el resultat té una alta aplicabilitat.

• S’han realitzat els circuits util
ProtoBoards com en la construcció d’un prototip. Això dóna molta flexibilitat al 
dissenyador per experimentar amb variants noves.

• S’han utilitzat pocs components, de manera que la complexitat del muntatge és 
mínima i els possibles errors són més fàcilment detectables.

• S’han utilitzat recursos limitats i de baix cost, de manera que possibiliti la seva 
realització en un ampli sector de destinataris.

• Els continguts que es treballen són transversals: electrònica analògica i digital, 
instrumentació, programació i comunicacions.Destinat com a un treball de 
projecte, pot aporta
motivadora. 
 

 

També cal esmentar altres consideracions més tècniques:

 

• Podem mesurar i visualitzar el senyal de la xarxa elèctrica de manera normal. 
Aquest és un avantatge respecte a l’oscil·loscopi convencional, que necessita 
d’un transformador d’aïllament.

• La família PIC16F de 8
en usuaris iniciats i no iniciats amb un rendiment òptim. 

• Per als usuaris més novells, el treballar amb un nombre relativament petit 
d’instruccions juga a favor d’un aprenentatge més adient. 

• Descartaria la utilització del PIC16F88 i semblants per ser un model que ha 
estat àmpliament superat amb els model PICs millorats, ja que incorporen més 
perifèrics i amb característiques millors.

• La utilització del ensamblador, tot i ser més propera al funcionament i
µC, es torna massa feixuga si el codi s’allarga. Sembla més adient la utilització 
mixta del llenguatge C amb trossos d’ensamblador (allà on es vulgui tenir més 
control sobre les instruccions a executar
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Conclusions 

A continuació s’exposen alguns punts que podem extreure d’aquest treball, que fan 
resultats i a la metodologia a aplicar 

S’ha realitzat un disseny escalable que permet dos models del mateix circuit, 
una més simple (el Voltímetre) i un segon més avançat (l’Oscil·loscopi). 
Del segon model existeix una variant que permet augmentar les sev
prestacions al augmentar la freqüència de mostratge de manera significativa 
per a senyals periòdiques. Com que en una gran majoria de situacions es 
produeix aquesta característica, el resultat té una alta aplicabilitat.
S’han realitzat els circuits utilitzant components que permeten un ús tant en 
ProtoBoards com en la construcció d’un prototip. Això dóna molta flexibilitat al 

experimentar amb variants noves. 
S’han utilitzat pocs components, de manera que la complexitat del muntatge és 

ima i els possibles errors són més fàcilment detectables. 
S’han utilitzat recursos limitats i de baix cost, de manera que possibiliti la seva 
realització en un ampli sector de destinataris. 

que es treballen són transversals: electrònica analògica i digital, 
instrumentació, programació i comunicacions.Destinat com a un treball de 

aportar a l’estudiant realitzar una activitat prou significativa i 

ltres consideracions més tècniques:  

Podem mesurar i visualitzar el senyal de la xarxa elèctrica de manera normal. 
Aquest és un avantatge respecte a l’oscil·loscopi convencional, que necessita 
d’un transformador d’aïllament. 
La família PIC16F de 8-bits són dispositius adients per crear petites aplicacions 
en usuaris iniciats i no iniciats amb un rendiment òptim.  
Per als usuaris més novells, el treballar amb un nombre relativament petit 
d’instruccions juga a favor d’un aprenentatge més adient.  

la utilització del PIC16F88 i semblants per ser un model que ha 
estat àmpliament superat amb els model PICs millorats, ja que incorporen més 
perifèrics i amb característiques millors. 
La utilització del ensamblador, tot i ser més propera al funcionament i

, es torna massa feixuga si el codi s’allarga. Sembla més adient la utilització 
mixta del llenguatge C amb trossos d’ensamblador (allà on es vulgui tenir més 
control sobre les instruccions a executar-se). 
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aquest treball, que fan 

S’ha realitzat un disseny escalable que permet dos models del mateix circuit, 
una més simple (el Voltímetre) i un segon més avançat (l’Oscil·loscopi).  
Del segon model existeix una variant que permet augmentar les seves 
prestacions al augmentar la freqüència de mostratge de manera significativa 
per a senyals periòdiques. Com que en una gran majoria de situacions es 
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itzant components que permeten un ús tant en 
ProtoBoards com en la construcció d’un prototip. Això dóna molta flexibilitat al 

S’han utilitzat pocs components, de manera que la complexitat del muntatge és 

S’han utilitzat recursos limitats i de baix cost, de manera que possibiliti la seva 

que es treballen són transversals: electrònica analògica i digital, 
instrumentació, programació i comunicacions.Destinat com a un treball de 

realitzar una activitat prou significativa i 

Podem mesurar i visualitzar el senyal de la xarxa elèctrica de manera normal. 
Aquest és un avantatge respecte a l’oscil·loscopi convencional, que necessita 

n dispositius adients per crear petites aplicacions 

Per als usuaris més novells, el treballar amb un nombre relativament petit 

la utilització del PIC16F88 i semblants per ser un model que ha 
estat àmpliament superat amb els model PICs millorats, ja que incorporen més 

La utilització del ensamblador, tot i ser més propera al funcionament intern del 
, es torna massa feixuga si el codi s’allarga. Sembla més adient la utilització 

mixta del llenguatge C amb trossos d’ensamblador (allà on es vulgui tenir més 
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• Utilitzant la tècnica de mostreig per 
senyals independentment
del fabricant s’hauria d’haver superat els 8MHz, utilitzant 
complementaris teòricament podríem allargar aquest límit.

• Per augmentar l’ample de banda necessitaríem un disseny alternatiu, com ara  
circuits Sample&Hold
evitar la resistència d’entrada del ADC

• El major cost del nostre 
RN-42. Es considera adient el 
reutilitzables, com és el cas d’una sonda.

• Per a una verdadera optimització del sistema, el disseny hauria de contemplar 
integrar el mòdul bluetooth internament
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Utilitzant la tècnica de mostreig per senyals periòdics ens permet representar 
independentment del rellotge del sistema. Tot i que per especificacions 

del fabricant s’hauria d’haver superat els 8MHz, utilitzant 
teòricament podríem allargar aquest límit. 

Per augmentar l’ample de banda necessitaríem un disseny alternatiu, com ara  
old externs o realitzar una conversió tensió-corrent prèvia per 

evitar la resistència d’entrada del ADC. 
nostre sistema depenen de 2 elements: la sonda

Es considera adient el disseny proposat si aquests elements 
, com és el cas d’una sonda. 

Per a una verdadera optimització del sistema, el disseny hauria de contemplar 
integrar el mòdul bluetooth internament al µC de treball. 
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ens permet representar 
Tot i que per especificacions 

del fabricant s’hauria d’haver superat els 8MHz, utilitzant elements 

Per augmentar l’ample de banda necessitaríem un disseny alternatiu, com ara  
corrent prèvia per 

sonda i el mòdul 
si aquests elements poden ser 

Per a una verdadera optimització del sistema, el disseny hauria de contemplar 
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9. Possibles extensions i treball a futur
 

 

Aquí es recullen propostes que haurien estat mereixedores d
raons d’acotació del projecte 

 

9.1. Aplicació per 
 

Per tal de modernitzar el nostre sistema i que pugui ser utilitza
general, es tractaria de crear aplicacions per a un dels sistemes operatius que està 
copant el mercat, junt amb els iPhone (el sistema Windows7 que integra també 
dispositius mòbils està a hores d’ara tot just naixent), que són els models Android.

Alhora, ja que aquest sistema operatiu s’aplica també a les noves Tablet, resulta 
també interessant crear aplicaci
pantalla ens permeten crear una interfície gràfica no tant comprimida com en una 
petita pantalla dels SmartPhones.

 

9.1.1. Entorn Eclipse.
 

Dels entorns per programar
desenvolupadors des de el mateix dispositiu mòbil i per tant ja no es fa necessari 
traspassar la aplicació d’un dispositiu a l’altre)

Aquest entorn de programació és força semblant al NetBeans que hem 
nostre projecte, i l’aprenentatge d’aquest nou entorn respon a una adequació més 
propera en la manera de programar  
ens assegura que les nostres aplicacions no tindran problemes al executar
terminal mòbil. 

El desavantatge correspon a l’esforç de ajustar
programació i que es veuria  justificat per aquells qui vulguin desenvolupar més 
aplicacions sobre aquest sistema operatiu.
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Possibles extensions i treball a futur

Aquí es recullen propostes que haurien estat mereixedores de desenvolupar
del projecte hom ha de deixar-ho enunciat. 

Aplicació per a plataforma Android

modernitzar el nostre sistema i que pugui ser utilitzat de manera més 
es tractaria de crear aplicacions per a un dels sistemes operatius que està 

copant el mercat, junt amb els iPhone (el sistema Windows7 que integra també 
a hores d’ara tot just naixent), que són els models Android.

Alhora, ja que aquest sistema operatiu s’aplica també a les noves Tablet, resulta 
interessant crear aplicacions per a aquests dispositius, ja que les dimensions de 

pantalla ens permeten crear una interfície gràfica no tant comprimida com en una 
petita pantalla dels SmartPhones. 

Entorn Eclipse. 

Dels entorns per programar-los des de un terminal d’ordinador (tot i q
desenvolupadors des de el mateix dispositiu mòbil i per tant ja no es fa necessari 

la aplicació d’un dispositiu a l’altre) el més documentat és l’entorn Eclipse.

Aquest entorn de programació és força semblant al NetBeans que hem 
nostre projecte, i l’aprenentatge d’aquest nou entorn respon a una adequació més 

en la manera de programar  –i suposo que també per efectes de marca
ens assegura que les nostres aplicacions no tindran problemes al executar

ge correspon a l’esforç de ajustar-se al nou estil i a la nova sintaxi de 
programació i que es veuria  justificat per aquells qui vulguin desenvolupar més 
aplicacions sobre aquest sistema operatiu. 
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Possibles extensions i treball a futur. 

e desenvolupar i que per 

lataforma Android. 

de manera més 
es tractaria de crear aplicacions per a un dels sistemes operatius que està 

copant el mercat, junt amb els iPhone (el sistema Windows7 que integra també 
a hores d’ara tot just naixent), que són els models Android. 

Alhora, ja que aquest sistema operatiu s’aplica també a les noves Tablet, resulta 
per a aquests dispositius, ja que les dimensions de 

pantalla ens permeten crear una interfície gràfica no tant comprimida com en una 

los des de un terminal d’ordinador (tot i que apareixen ja 
desenvolupadors des de el mateix dispositiu mòbil i per tant ja no es fa necessari 

és l’entorn Eclipse. 

Aquest entorn de programació és força semblant al NetBeans que hem utilitzat amb el 
nostre projecte, i l’aprenentatge d’aquest nou entorn respon a una adequació més 

i suposo que també per efectes de marca- que 
ens assegura que les nostres aplicacions no tindran problemes al executar-se en el 

se al nou estil i a la nova sintaxi de 
programació i que es veuria  justificat per aquells qui vulguin desenvolupar més 
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9.1.2. Entorn AppInventor.

 
Una opció alternativa a Eclipse la podem trobar
universitat de Mastachusetts, desenvolupador lliure sobre aplicacions mòbils que va 
agafar el testimoni de la mateixa companyia Google alhora de crear un entorn de 
programació fàcil, intuïtiu i que es programa de manera visual (amb moltes 
semblances amb un llenguatge de programació en entorns educatius per a nens 
anomenat SCRATCH). La programació és on

L’avantatge, doncs, és que
aplicació que es comuniqui amb el nostre dispositiu i agafi les dades amb poques 
hores invertides (amb una interfície gràfica molt elemental).

El desavantatge apareix amb 
actualitzar la pantalla es veu perjudicat

Un segon desavantatge fa referència a la mateixa programació
els conseqüents retards alhora de depurar el programa

Amb aquest recurs tant sols seria aconsellable la versió Voltímetre, on tant sols 
hauríem de representar els valors en format text
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Entorn AppInventor. 

Una opció alternativa a Eclipse la podem trobar via web a MITAppInventor
universitat de Mastachusetts, desenvolupador lliure sobre aplicacions mòbils que va 
agafar el testimoni de la mateixa companyia Google alhora de crear un entorn de 

fàcil, intuïtiu i que es programa de manera visual (amb moltes 
semblances amb un llenguatge de programació en entorns educatius per a nens 

La programació és on-line. 

L’avantatge, doncs, és que la corba d’aprenentatge és molt ràpida. P
que es comuniqui amb el nostre dispositiu i agafi les dades amb poques 

hores invertides (amb una interfície gràfica molt elemental). 

apareix amb la part gràfica, on el rendiment de l
pantalla es veu perjudicat.  

fa referència a la mateixa programació, que al ser 
els conseqüents retards alhora de depurar el programa. 

Amb aquest recurs tant sols seria aconsellable la versió Voltímetre, on tant sols 
ríem de representar els valors en format text.  
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AppInventor , de la 
universitat de Mastachusetts, desenvolupador lliure sobre aplicacions mòbils que va 
agafar el testimoni de la mateixa companyia Google alhora de crear un entorn de 

fàcil, intuïtiu i que es programa de manera visual (amb moltes 
semblances amb un llenguatge de programació en entorns educatius per a nens 

la corba d’aprenentatge és molt ràpida. Podem crear una 
que es comuniqui amb el nostre dispositiu i agafi les dades amb poques 

el rendiment de l’aplicació per 

al ser on-line, crea 

Amb aquest recurs tant sols seria aconsellable la versió Voltímetre, on tant sols 
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Annex A. Esquemes programador.
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Annex A. Esquemes programador.

 

Figura A-1: Esquema de la JDM. 

Figura A-2: Esquema de la TE-20. 

Figura A-3: Circuit JDM modificat. 
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Annex A. Esquemes programador. 
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Annex B. Esquemes
 

Figura B

Figura B

Figura B
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. Esquemes alimentació

Figura B -1: Alimentació per al Voltímetre 

Figura B -2: Alimentació per Oscil·loscopi (versió 1) 

Figura B -3: Alimentació per Oscil·loscopi (versió 2) 
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alimentació. 
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Annex C. Esquemes acondicionador
 

Figura C-1: Circuit acondicionador per al voltímetre amb impedancia d’e ntrada 1M

 

Figura C-2: Circuit acondicionador per Oscil·loscopi d’un canal .
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. Esquemes acondicionador

acondicionador per al voltímetre amb impedancia d’e ntrada 1M

 

Circuit acondicionador per Oscil·loscopi d’un canal .
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. Esquemes acondicionador 

 

acondicionador per al voltímetre amb impedancia d’e ntrada 1MΩ 

Circuit acondicionador per Oscil·loscopi d’un canal . 
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Figura C-3: Circuit acondicionador per Oscil·loscopi amb 

 

Figura C-4: Circuit acondicionador per Oscil·loscopi amb amplif icador programable sense VREF

 

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

Circuit acondicionador per Oscil·loscopi amb amplificador programable amb VREF

Circuit acondicionador per Oscil·loscopi amb amplif icador programable sense VREF
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amplificador programable amb VREF  

 

Circuit acondicionador per Oscil·loscopi amb amplif icador programable sense VREF  
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Annex D. Esquemes amb 16F88
 

 

VOLTÍMETRE 

 

Figura D
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. Esquemes amb 16F88

Figura D -1: Circuit Voltímetre en PIC16F88. 
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. Esquemes amb 16F88 
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OSCIL·LOSCOPI 

 

 

Figura D-2 : 
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: Circuit Oscil·loscopi d’un canal sense alimentació  
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Annex E. Esquema amb 16F1827
 

OSCIL·LOSCOPI 

 

Figura E
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. Esquema amb 16F1827

Figura E -1: Cicrcuit Oscil·loscopi de 2 entrades. 
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. Esquema amb 16F1827 
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Annex F. Codi ensamblador PIC16F1827
 

He preferit excloure el codi del PIC16F88, ja que bàsicament el del PIC16F1827 és el 
mateix afegint les instruccions relacionades amb els perifèrics addicionals.

List p=16f1827 
include <p16f1827.inc> 
 
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & 
_CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF 
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_ON & _STVREN_OFF & _BORV_25 & _LVP_OFF ;& 
_DEVID1 & _IDLOC0 
 
CBLOCK 0x20 
 R_ContA 
 R_ContB 
 R_ContC 
 temporal 
 pepe 
 seguir 
 BSR_temporal 
 adquisicio 
 pepito1 
 ja 
 rebut_t 
 rebut_l 
 rebut_o 
 cont_delay_l 
 cont_delay_h 
 salt_delay 
 nivell_trigg 
 nivell_G 
 nivell_C 
 bt 
 conta4 
 rotador 
 pepito 
ENDC 
CBLOCK 0xA0 
 RAM_contador  
ENDC 
CBLOCK 0x120 
 RAM_contador2 
ENDC 
CBLOCK 0x1A0 
 RAM_contador3 
ENDC 
CBLOCK 0x220 
 RAM_contador4 
ENDC 
;*********************************************************+
org 0 
 goto Start 
org 4 
 goto IntVector 
org 5 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;RUTINES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Retardo_50µCs 
 movlw d'31' 
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Annex F. Codi ensamblador PIC16F1827

He preferit excloure el codi del PIC16F88, ja que bàsicament el del PIC16F1827 és el 
mateix afegint les instruccions relacionades amb els perifèrics addicionals.

__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & 
_CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF 
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_ON & _STVREN_OFF & _BORV_25 & _LVP_OFF ;& 

;*********************************************************+ 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;RUTINES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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He preferit excloure el codi del PIC16F88, ja que bàsicament el del PIC16F1827 és el 
mateix afegint les instruccions relacionades amb els perifèrics addicionals. 

__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & 
_CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF  
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_ON & _STVREN_OFF & _BORV_25 & _LVP_OFF ;& 
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 goto RetardoµCs 
Retardo_25µCs 
 nop 
 movlw d'14' 
 goto RetardoµCs 
Retardo_23µCs 
 movlw d'12' 
 goto RetardoµCs 
RetardoµCs 
 movwf R_ContA 
RµCs_Bucle 
 decfsz R_ContA,F 
 goto RµCs_Bucle 
 return 
;---------------------------------------------------------------
Retardo_500ms 
 movlw d'10' 
 goto Retardo_1Decima 
Retardo_50ms 
 movlw d'1' 
Retardo_1Decima 
 movwf R_ContC 
R1Decima_BucleExterno2 
 movlw d'100' 
 movwf R_ContB 
R1Decima_BucleExterno 
 movlw d'249' 
 movwf R_ContA 
R1Decima_BucleInterno 
 nop 
 decfsz R_ContA,F 
 goto R1Decima_BucleInterno
 decfsz R_ContB,F 
 goto R1Decima_BucleExterno
 decfsz R_ContC,F 
 goto R1Decima_BucleExterno2
 return 
;-----------------------------------------------
;   NIVELL DE TRIGGER 
;-----------------------------------------------
set_trigger 
 movf nivell_trigg,W 
 ;movlw d'2' ;bank2 
 ;movwf BSR 
 bcf BSR,0 
 bsf BSR,1 
 bcf BSR,2 
 
 ;movlw b'00010000' 
 movwf DACCON1 
 clrf BSR 
 return 
;-------------------------------------------------
;   TEMPS DE MOSTREIG 
;----------------------------------------------
bt_0.5ms 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'200'   
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'0' 
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--------------------------------------------------------------- 

 

goto R1Decima_BucleInterno 

goto R1Decima_BucleExterno 

goto R1Decima_BucleExterno2 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 
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 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
bt_1ms 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'144'   
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'1' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
bt_2ms 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'32' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'3' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
bt_5ms 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'208' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'7' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
bt_10ms 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'160' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'15' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
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bt_20ms 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'64' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'31' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
bt_50ms 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'32' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'78' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
bt_0.1s 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'64' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'156' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
bt_0.2s 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'255' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'255' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
bt_0.5s 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'255' 
 movwf CCPR4L 
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 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'255' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 return 
 
bt_0.2ms 
 movlw d'80' 
 movwf salt_delay 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'200' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'0' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 return 
bt_0.1ms 
 movlw d'40' 
 movwf salt_delay 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'200' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'0' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 return 
bt_50us 
 movlw d'20' 
 movwf salt_delay 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'200' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'0' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 return 
bt_20us 
 movlw d'8' 
 movwf salt_delay 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'200' 
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 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'0' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 return 
bt_10us 
 movlw d'4' 
 movwf salt_delay 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'200' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'0' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 return 
bt_5us 
 movlw d'2' 
 movwf salt_delay 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'200' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'0' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 return 
bt_2.5us 
 movlw d'1' 
 movwf salt_delay 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'200' 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 movlw d'0' 
 movwf CCPR4H 
 clrf BSR 
 movwf cont_delay_h 
 return 
;-------------------------------- 
;     CANVI DE FLANC 
;-------------------------------- 
canvi_flanc 
 movlw d'2' ;bank2 
 movwf BSR 
 movlw b'00010000' 

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 



94 

 xorwf CM1CON0,1 
 clrf BSR 
 return 
;------------------------------- 
;      CANVI DE AMPLI 
;-------------------------------- 
canvi_ampli_1 
 bsf BSR,0 ;bank1
 bsf ADCON0,2 
 bcf BSR,0 
 return 
canvi_ampli_0 
 bsf BSR,0 ;bank1
 bcf ADCON0,2 
 bcf BSR,0 
 return 
canvi_ampli_cap 
 ;bcf ADCON0,3 
 return 
 
;--------------------------------------------------------------------
;   TRANSMISIÓ UART 
;----------------------------------------------------------------------
enviar_TX 
 bsf BSR,0   ;bank3 
 bsf BSR,1 
 bcf BSR,2 
 ;movlw d'67' 
 movwf TXREG 
Espera 
 btfss TXSTA,TRMT 
 goto Espera 
 clrf BSR ;bank0 
 return 
;------------------------------------------------
;    CAPTURA ADC A MEMORIA
;------------------------------------------------
escriure_dades_RAM 
 bcf ja,0     
 movlw d'5' 
 movwf conta4 
 clrf rotador 
 movlw d'1' 
 movwf BSR 
 movlw d'79' 
 movwf RAM_contador 
 movlw RAM_contador+1
 movwf FSR0L 
 clrf FSR0H 
escric1 
 clrf BSR ;bank0 
 decfsz conta4 
 goto ostia1 
 movlw d'5' 
 movwf conta4 
 movf rotador,W 
 clrf rotador 
 goto mes1 
ostia1 
 btfss ja,0      
 goto ostia1 
 bcf ja,0 
 bcf STATUS,C 
 rlf rotador,1 
 rlf rotador,1 
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;bank1 

;bank1 

-------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ 
;    CAPTURA ADC A MEMORIA 
------------------------------------------------ 

movlw RAM_contador+1 
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  bsf BSR,0  ;bank1 
 movf ADRESH,W 
    bcf BSR,0  ;bank0 
 andlw b'00000011' 
  iorwf rotador,1  
 bsf BSR,0  ;bank1 
 movf ADRESL,W  
mes1 
 bsf BSR,0 ;bank1 
 bcf BSR,1  
 movwf INDF0 
 incf FSR0L,F 
 decfsz RAM_contador 
 goto escric1 
;//---------------------------------------------------
 movlw d'2' 
 movwf BSR 
 movlw d'79' 
 movwf RAM_contador2 
 movlw RAM_contador2+1
 movwf FSR0L 
 clrf FSR0H 
 bsf FSR0H,0 
escric2 
 clrf BSR ;bank0 
 decfsz conta4 
 goto ostia2 
 movlw d'5' 
 movwf conta4 
 ;clrf rotador;;;; 
 movf rotador,W 
 clrf rotador 
 goto mes2 
ostia2 
 btfss ja,0      
 goto ostia2 
 bcf ja,0 
 rlf rotador,F 
 rlf rotador,F 
 bsf BSR,0  ;bank1 
 movf ADRESH,W 
 andlw b'00000011' 
    bcf BSR,0  ;bank0 
 iorwf rotador,F 
 bsf BSR,0  ;bank1 
 movf ADRESL,W  
mes2 
 bsf BSR,1  ;bank2 
 bcf BSR,0 
 movwf INDF0 
 incf FSR0L,F 
 decfsz RAM_contador2 
 goto escric2 
;//----------------------------------------------------
 movlw d'3' 
 movwf BSR 
 movlw d'79' 
 movwf RAM_contador3 
 movlw RAM_contador3+1
 movwf FSR0L 
 clrf FSR0H 
 bsf FSR0H,0 
escric3 
 clrf BSR ;bank0  
 decfsz conta4 
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movlw RAM_contador2+1 

 

---------------------------------------------------- 

 
movlw RAM_contador3+1 
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 goto ostia3 
 movlw d'5' 
 movwf conta4 
 ;clrf rotador;;;; 
 movf rotador,W 
 clrf rotador 
 goto mes3 
ostia3 
 btfss ja,0      
 goto ostia3 
 bcf ja,0 
 rlf rotador,F 
 rlf rotador,F 
 bsf BSR,0  ;bank1 
 movf ADRESH,W 
 andlw b'00000011' 
    bcf BSR,0  ;bank0 
 iorwf rotador,F 
 bsf BSR,0  ;bank1 
 movf ADRESL,W   
mes3 
 bsf BSR,0  ;bank3 
 bsf BSR,1 
 movwf INDF0 
 incf FSR0L,F 
 decfsz RAM_contador3 
 goto escric3 
;//----------------------------------------------
 movlw d'4' 
 movwf BSR 
 movlw d'33' 
 movwf RAM_contador4 
 movlw RAM_contador4+1
 movwf FSR0L 
 clrf FSR0H 
 bsf FSR0H,1 
escric4 
 clrf BSR ;bank0 
 decfsz conta4 
 goto ostia4 
 movlw d'5' 
 movwf conta4 
 ;clrf rotador;;;; 
 movf rotador,W 
 clrf rotador 
 goto mes4 
ostia4 
 btfss ja,0      
 goto ostia4 
 bcf ja,0 
 rlf rotador,F 
 rlf rotador,F 
 bsf BSR,0  ;bank1 
 movf ADRESH,W 
 andlw b'00000011' 
    bcf BSR,0  ;bank0 
 iorwf rotador,F 
 bsf BSR,0  ;bank1 
 movf ADRESL,W   
mes4 
 bsf BSR,2 ;bank4 
 bcf BSR,1 
 bcf BSR,0 
 movwf INDF0 
 incf FSR0L,F 
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movlw RAM_contador4+1 
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 decfsz RAM_contador4 
 goto escric4 
 
 movlw d'0' 
 movwf BSR 
 return 
;-------------------------------------------------
;   ENVIAR MOSTRES UART 
;---------------------------------------------------
llegir_dades_RAM 
 movlw d'1'      
 call enviar_TX 
 movlw d'1'      
 call enviar_TX 
 movlw d'1'      
 call enviar_TX 
 movlw d'0' 
 call enviar_TX 
 movlw d'1' 
 movwf BSR 
 movlw d'79' 
 movwf RAM_contador 
 movlw RAM_contador+1
 movwf FSR0L 
 clrf FSR0H 
llegir1 
 movf INDF0,W 
 call enviar_TX 
 movlw d'1' 
 movwf BSR 
 incf FSR0L,F 
 decfsz RAM_contador 
 goto llegir1 
;//------------------------ 
 movlw d'2' 
 movwf BSR 
 movlw d'79' 
 movwf RAM_contador2 
 movlw RAM_contador2+1
 movwf FSR0L 
 clrf FSR0H 
 bsf FSR0H,0 
llegir2 
  movf INDF0,W 
 call enviar_TX     
  movlw d'2' 
 movwf BSR 
 incf FSR0L,F 
 decfsz RAM_contador2 
 goto llegir2 
;//-------------------- 
 movlw d'3' 
 movwf BSR 
 movlw d'79' 
 movwf RAM_contador3 
 movlw RAM_contador3+1
 movwf FSR0L 
 clrf FSR0H 
 bsf FSR0H,0 
llegir3 
  movf INDF0,W 
 call enviar_TX 
 movlw d'3' 
 movwf BSR 
 incf FSR0L,F 
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------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

movlw RAM_contador+1 

 
movlw RAM_contador2+1 

 

 
movlw RAM_contador3+1 
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 decfsz RAM_contador3 
 goto llegir3 
;//-------------------- 
 movlw d'4' 
 movwf BSR 
 movlw d'33' 
 movwf RAM_contador4 
 movlw RAM_contador4+1
 movwf FSR0L 
 clrf FSR0H 
 bsf FSR0H,1 
llegir4 
  movf INDF0,W 
 call enviar_TX 
 movlw d'4' 
 movwf BSR 
 incf FSR0L,F 
 decfsz RAM_contador4 
 goto llegir4 
 
 clrf BSR ;bank0 
 return 
;--------------------------------------- 
;               BIESTABLE 
;--------------------------------------- 
Reset_biestable 
 movlw d'2' ;bank2    
 movwf BSR 
 movlw b'00001000'     ;reset biestable
 movwf SRCON1 
 bsf SRCON0,SRPR 
 clrf BSR   ;bank0 
 return 
;---------------------------------------- 
Set_biestable 
 movlw d'2' ;bank2    
 movwf BSR 
 movlw b'00000000'     ;set biestable
 movwf SRCON1 
 bsf SRCON0,SRPS 
 clrf BSR   ;bank0 
 return 
;--------------------------------------- 
 
Warm_up_biestable 
 movlw d'2' ;bank2    
 movwf BSR 
 movlw b'10000000'     ;preparat biestable per sync
 movwf SRCON1 
 clrf BSR ;bank0 
 return 
;---------------------------------------------
;             AMPLIFICADORS 
;--------------------------------------- 
Canal_0 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bcf PORTB,7 
 movlw d'4' ;bank4 
 movwf BSR 
 movlw b'01000001' 
 movwf SSP1BUF 
c0e1 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto c0e1 
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movlw RAM_contador4+1 

 

movlw b'00001000'     ;reset biestable 

movlw b'00000000'     ;set biestable 

movlw b'10000000'     ;preparat biestable per sync 

--------------------------------------------- 
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 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 movlw b'00000000' ;canal0
 movwf SSP1BUF 
c0e2 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto c0e2 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bsf PORTB,7 
 return 
;------------------------------------------ 
Canal_1 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bcf PORTB,7 
 movlw d'4' ;bank4 
 movwf BSR 
 movlw b'01000001' 
 movwf SSP1BUF 
c1e1 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto c1e1 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 movlw b'00000001' ;canal1
 movwf SSP1BUF 
c1e2 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto c1e2 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bsf PORTB,7 
 return 
;------------------------------------------------
Guany_1 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bcf PORTB,7 
 movlw d'4' ;bank4 
 movwf BSR 
 movlw b'01000000' 
 movwf SSP1BUF 
g0e1 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto g0e1 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 movlw b'00000000' ;canal0
 movwf SSP1BUF 
g0e2 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto g0e2 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bsf PORTB,7 
 return 
;--------------------------------------------------
Guany_10 
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movlw b'00000000' ;canal0 

 

movlw b'00000001' ;canal1 

--------------------------------------- 

movlw b'00000000' ;canal0 

-------------------------------------------------- 
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 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bcf PORTB,7 
 movlw d'4' ;bank4 
 movwf BSR 
 movlw b'01000000' 
 movwf SSP1BUF 
g10e1 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto g10e1 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 movlw b'00000101' ;canal0
 movwf SSP1BUF 
g10e2 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto g10e2 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bsf PORTB,7 
 return 
;---------------------------------------------------
Shutdown 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bcf PORTB,7 
 movlw d'4' ;bank4 
 movwf BSR 
 movlw b'00100000' 
 movwf SSP1BUF 
sd1 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto sd1 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 movlw b'00000000' 
 movwf SSP1BUF 
sd2 
 btfss SSP1STAT,BF 
 goto sd2 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bsf PORTB,7 
 return 
;-------------------------------------------------
set_Guany 
 ;call Canal_0 
 movf nivell_G,W 
 xorlw d'0'    
 btfsc STATUS,Z 
 call Guany_10 
 movf nivell_G,W 
 xorlw d'1'    
 btfsc STATUS,Z 
 call Guany_1 
 return 
;---------------------------------------------------
set_Canal 
 ;call Canal_0 
 movf nivell_C,W 
 xorlw d'0'    
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movlw b'00000101' ;canal0 

--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 
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 btfsc STATUS,Z 
 call Canal_0 
 movf nivell_C,W 
 xorlw d'1'    
 btfsc STATUS,Z 
 call Canal_1 
 return 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;CONFIGURACIO INICIAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Start  
 movlw d'3' ;bank3 
 movwf BSR 
 
 movlw b'00000000' 
 movwf ANSELB     ;port b digital
 
 movlw b'00000011' 
 movwf ANSELA 
 
 movlw b'00100100' 
 movwf TXSTA 
 movlw b'10010000' 
 movwf RCSTA 
 movlw b'00001000' 
 movwf BAUDCON 
 movlw d'138'   ;@32Mz 
 ;movlw d'69'   ;@16Mz           
 ;movlw d'34'   ;@8Mz 
 movwf SPBRGL 
;------------------------- 
 movlw d'1' ;bank1 
 movwf BSR 
 
 movlw b'10000011' 
 movwf TRISA 
 
 movlw b'01000111' 
 movwf TRISB         ;portB output
 
 movlw b'01110000'   ;oscil·lador @32MHz
 ;movlw b'01111000'   ;oscil·lador @16MHz
 ;movlw b'01110000'   ;osc
 movwf OSCCON       
 
 movlw b'00000001' 
 movwf ADCON0 
 movlw b'10100000'     ;Tad @32MZ   , 1us x010     2us x110
 ;movlw b'01010000'     ;Tad @16MZ    
 ;movlw b'00010000'     ;Tad @8MZ
 movwf ADCON1 
 
 bsf PIE1,ADIE   ;int AD enable
 
 bsf PIE3,CCP4IE    ;int CCP4 enable
 
 ;bsf PIE1,SSP1IE 
;--------------------------------- 
 movlw d'2' ;bank2 
 movwf BSR 
 
 movlw b'00110110' 
 movwf CM1CON0 
 movlw b'00010000' 
 movwf CM1CON1           ;comparador
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;CONFIGURACIO INICIAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;port b digital 

 
;movlw d'69'   ;@16Mz            

movwf TRISB         ;portB output 

movlw b'01110000'   ;oscil·lador @32MHz 
;movlw b'01111000'   ;oscil·lador @16MHz  
;movlw b'01110000'   ;oscil·lador @8MHz 

movlw b'10100000'     ;Tad @32MZ   , 1us x010     2us x110 
;movlw b'01010000'     ;Tad @16MZ     
;movlw b'00010000'     ;Tad @8MZ 

bsf PIE1,ADIE   ;int AD enable 

PIE3,CCP4IE    ;int CCP4 enable 

movwf CM1CON1           ;comparador 
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 ;movlw b'10000110' ;@2v
 ;movwf FVRCON 
 
 movlw b'11000000'       ;DAC
 movwf DACCON0 
 movlw b'00010000' 
 movwf DACCON1 
 
 movlw b'10000100'     ;SR latch
 movwf SRCON0 
 movlw b'00001000' 
 movwf SRCON1 
 bsf SRCON0,SRPR 
 
 bcf APFCON0,RXDTSEL  ; RX a pin RB1
 bsf APFCON1,TXCKSEL  ; TX a pin RB5
 bsf APFCON0,SDO1SEL  ; SDO1 a pin RA6
 bsf APFCON0,SS1SEL  ; SS1 a pin RA5
;-------------------------------------- 
 movlw d'0' ;bank0 
 movwf BSR 
 bsf PORTB,7 
 bcf PORTB,7 
 bsf PORTB,7 
 
 movlw b'01111011' 
 movwf T2CON 
 movlw b'11111111' 
 movwf PR2 
 
 bsf BSR,0 
 bsf PIE1,TMR2IE 
;----------------------------------------- 
 movlw d'4' ;bank4 
 movwf BSR 
 
 movlw b'01000000'     ;SPI
 movwf SSP1STAT 
 movlw b'00100010' 
 movwf SSP1CON1 
 
 ;bsf WPUA,5 
 ;bsf WPUB,1 
 ;bsf WPUB,4 
 ;bsf WPUB,7 
;----------------------------------- 
 movlw d'6' ;bank6 
 movwf BSR 
 
 movlw b'00001011' 
 movwf CCP4CON           ;CCP4
 
 movlw d'0' 
 movwf CCPR4H 
 movlw d'200' 
 movwf CCPR4L 
 
;-------------------------------------- 
 movlw d'5' ;bank5 
 movwf BSR 
 
 ;movlw b'00001011' 
 ;movwf CCP2CON           ;CCP2
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;movlw b'10000110' ;@2v 

b'11000000'       ;DAC 

movlw b'10000100'     ;SR latch 

bcf APFCON0,RXDTSEL  ; RX a pin RB1 
bsf APFCON1,TXCKSEL  ; TX a pin RB5 

APFCON0,SDO1SEL  ; SDO1 a pin RA6 
bsf APFCON0,SS1SEL  ; SS1 a pin RA5 

 

movlw b'01000000'     ;SPI 

movwf CCP4CON           ;CCP4 

;movwf CCP2CON           ;CCP2 
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 ;movlw d'0' 
 ;movwf CCPR2H 
 ;movlw d'200' 
 ;movwf CCPR2L 
 
;-------------------------------------- 
 movlw d'7' ;bank7 
 movwf BSR 
 
 movlw b'01110001'   ;Modulador
 movwf MDCON 
 movlw b'00000001' 
 movwf MDSRC 
 movlw b'01000000' 
 movwf MDCARH 
 movlw b'00000000' 
 movwf MDCARL 
 
;------------------------------------- 
 clrf BSR ;bank0 
 
 clrf TMR1L 
 clrf TMR1H 
 movlw b'10000100' 
 movwf T1CON 
 bcf T1GCON,TMR1GE 
;------------------------  enable uart recive
 movlw d'1' 
 movwf BSR 
 bsf PIE1,RCIE    ;int RX enable
 clrf BSR  ;bank0 
;--------------------------------------------------
 bcf PORTA,2 
 
 bcf adquisicio,0 
 clrf rebut_l 
 clrf rebut_t 
 clrf rebut_o 
 
 movlw d'16' 
 movwf nivell_trigg 
 call set_trigger 
 
 movlw d'1' 
 movwf nivell_G 
 call set_Guany ; Guany_1
 movlw d'0' 
 movwf nivell_C 
 call set_Canal  ;Canal_0
 call Shutdown 
 
 
 movlw d'144'      
 movwf cont_delay_l 
 movlw d'1'               
 movwf cont_delay_h 
 clrf salt_delay 
 
 bsf INTCON,PEIE 
 bsf INTCON,GIE 
 
 movlw d'3' ;bank3 
 movwf BSR 
 bsf BAUDCON,WUE 
 clrf BSR 
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movlw b'01110001'   ;Modulador 

 
enable uart recive 

bsf PIE1,RCIE    ;int RX enable 

--------------------------------------------------variables inicials 

call set_Guany ; Guany_1 

call set_Canal  ;Canal_0 
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 sleep 
 
 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;MAIN PROGRAM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Main 
  
 btfss adquisicio,0 
 goto Main  
 
 bcf adquisicio,0 
 
 movlw d'1' ;bank1    
 movwf BSR 
 bcf PIE1,RCIE          ;UART disable
 clrf BSR ;bank0 
  
 ;call set_Guany 
 call set_Canal 
 call set_trigger 
 
 movlw d'2' ;bank2 
 movwf BSR 
 bsf CM1CON0,C1ON 
 clrf BSR 
 
 movlw d'1' 
 movwf BSR 
 bsf ADCON0,ADON 
 clrf BSR 
 
 movf cont_delay_l,W 
 bsf BSR,1  ;bank6 
 bsf BSR,2 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 movf cont_delay_h,W 
 bsf BSR,1  ;bank6 
 bsf BSR,2 
 movwf CCPR4H 
 
 movlw d'7' ;bank7 
 movwf BSR 
 bsf MDCON,MDEN 
 clrf BSR 
  
 ;clrf TMR1L 
 movlw d'199' 
 movwf TMR1L 
 clrf TMR1H 
 clrf TMR2 
 bsf T1CON,TMR1ON      ;T1 on a zero
 bsf T2CON,TMR2ON 
 
 call Warm_up_biestable
 
 call escriure_dades_RAM
 
 bcf T1CON,TMR1ON 
 bcf T2CON,TMR2ON 
 
 call Reset_biestable 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;MAIN PROGRAM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

bcf PIE1,RCIE          ;UART disable 

bsf T1CON,TMR1ON      ;T1 on a zero 

call Warm_up_biestable 

call escriure_dades_RAM 
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 call Shutdown 
 
 movlw d'1' 
 movwf BSR 
 bcf ADCON0,ADON 
 clrf BSR 
 
 movlw d'2' ;bank2 
 movwf BSR 
 bcf CM1CON0,C1ON 
 clrf BSR 
 
 movlw d'7' ;bank7 
 movwf BSR 
 bcf MDCON,MDEN 
 clrf BSR 
 
 call llegir_dades_RAM 
 
 movlw d'1' 
 movwf BSR 
 bsf PIE1,RCIE    ;int RX enable
 clrf BSR  ;bank0 
 
 movlw d'3' ;bank3 
 movwf BSR 
 bsf BAUDCON,WUE 
 clrf BSR 
 sleep 
 
goto Main 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;INTERRUPCIONS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
IntVector 
;--------------------------------------- 
 btfss PIR3,CCP4IF 
 goto seguent_AD 
 
 clrf TMR2  
 
 movf salt_delay,W 
 xorlw d'0' 
 btfss STATUS,Z 
 call Reset_biestable 
 
 bsf BSR,1  ;bank6 
 bsf BSR,2 
 movf CCPR4L,W 
 clrf BSR  ;bank0 
 addwf salt_delay,W 
 bsf BSR,1  ;bank6 
 bsf BSR,2 
 btfsc STATUS,C 
 incf CCPR4H 
 movwf CCPR4L 
 clrf BSR 
 
 bcf PIR3,CCP4IF 
 goto fi_int 
;-------------------------------------- 
seguent_AD 
 btfss PIR1,ADIF 
 goto seguent_TMR2 
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bsf PIE1,RCIE    ;int RX enable 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;INTERRUPCIONS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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 bsf ja,0 
 clrf TMR2 
 
 bcf PIR1,ADIF 
 
 movf salt_delay,W 
 xorlw d'0' 
 btfsc STATUS,Z 
 goto fi_int 
 
 ;clrf TMR1L 
 movlw d'199' 
 movwf TMR1L 
 clrf TMR1H 
 
 call Warm_up_biestable
 
 goto fi_int 
;-------------------------------------- 
seguent_TMR2 
 btfss PIR1,TMR2IF 
 goto seguent_SPI 
 
 bcf PIR1,TMR2IF 
 call Set_biestable 
 clrf salt_delay 
 bcf T2CON,TMR2ON 
 
 goto fi_int 
;-------------------------------------- 
seguent_SPI 
 btfss PIR1,SSP1IF 
 goto seguent_UART 
 
 movf SSP1BUF,W 
 
 bcf PIR1,SSP1IF 
 
 bsf pepito,0 
 
 goto fi_int 
;----------------------------- 
seguent_UART 
 btfss PIR1,RCIF 
 goto fi_int 
 
 movlw d'1' ;bank1 
 movwf BSR 
 btfss OSCSTAT,PLLR 
 goto $-1 
 
 movlw d'3' ;bank3    
 movwf BSR 
 movf RCREG,W  
 
 clrf BSR 
 movlw d'1' 
 call enviar_TX 
 btfss PIR1,RCIF 
 goto $-1 
 
 movlw d'3' ;bank3    
 movwf BSR 
 movf RCREG,W  
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call Warm_up_biestable 
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 clrf BSR  ;bank0 
 movwf temporal 
 
 movf temporal,W  
 andlw b'10000000' 
 xorlw b'10000000' 
 btfsc STATUS,Z 
 bsf adquisicio,0   
 
 movf temporal,W 
 andlw b'01100000' 
 xorlw b'01100000' 
 btfsc STATUS,Z 
 goto canvi_trigg_level 
 
 movf temporal,W  
 andlw b'01100000' 
 xorlw b'00100000' 
 btfsc STATUS,Z 
 goto canvi_ampli 
 
 movf temporal,W 
 andlw b'01100000' 
 xorlw b'01000000' 
 btfsc STATUS,Z 
 goto canvi_base_temps 
 goto fi_int 
;.............................. 
 
canvi_ampli 
 movf temporal,W 
 andlw b'00011111' 
 movwf nivell_C 
 goto fi_int 
canvi_trigg_level 
 movf temporal,W 
 andlw b'00011111' 
 movwf nivell_trigg 
 goto fi_int 
canvi_base_temps 
 movf  temporal,W 
 andlw b'00011111' 
 movwf bt 
 xorlw d'10'   ; 1ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_1ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'11'   ; 2ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_2ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'12'   ; 5ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_5ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'13'   ; 10ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_10ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'14'   ; 20ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_20ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'15'   ; 50ms 
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goto canvi_base_temps  

call bt_1ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_2ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_5ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_10ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_20ms  ;bcf base_temps,0 
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 btfsc STATUS,Z 
 call bt_50ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'16'   ; 0.1ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_0.1ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'17'   ; 0.2ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_0.2ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'18'   ; 0.5ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_0.5ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'9'   ; 0.5ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_0.5ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'8'   ; 0.2ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_0.2ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'7'   ; 0.1ms 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_0.1ms  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'6'   ; 50us 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_50us  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'5'   ; 20us 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_20us  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'4'   ; 10us 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_10us  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'3'   ; 5us 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_5us  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'2'   ; 2.5us 
 btfsc STATUS,Z 
 call bt_2.5us  ;bcf base_temps,0
 movf bt,W 
 xorlw d'0'   ; canvi flanc 
 btfsc STATUS,Z 
 call canvi_flanc 
 goto fi_int 
RcvError 
 bcf RCSTA,CREN 
 bsf RCSTA,CREN 
 clrf BSR 
;------------------------------------- 
fi_int 
 retfie 
END 
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call bt_50ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_0.1ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_0.2ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_0.5ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_0.5ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_0.2ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_0.1ms  ;bcf base_temps,0 

call bt_50us  ;bcf base_temps,0 

call bt_20us  ;bcf base_temps,0 

call bt_10us  ;bcf base_temps,0 

bt_5us  ;bcf base_temps,0 

call bt_2.5us  ;bcf base_temps,0 
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Annex E. Codi J2ME Symbian
 

Apareixen quatre classes java: 

• Station2.java:  relacionada amb la creació del MIDLET.
• Conexio_BT:  relacionada amb la interfície Bluetooth.
• Comunicacion.java

de dades 
• Osciloscopi.java:  relacionada amb la interfície gràfica del Osciloscopi.
• Voltimetre.java:  relacionada amb la interfície gràfica del Voltímetre.

 

Station2.java 

package estacion; 
import javax.µCedition.midlet.*; 
import javax.µCedition.lcdui.*; 
import java.util.*; 
 
 
public class Station2 extends MIDlet implements CommandListener {
    private Display pantalla; 
    public Connexio_BT connexio_bt;
    public Voltimetre voltimetre; 
    public Osciloscopi osciloscopi;
    public Configuracio configuracio;
    public List menu; 
    private Command sortir,endavant;
    private Image imatge0; 
    private Image imatge1; 
    private Image imatge2; 
    private Image imatge3; 
    public int estat_com; 
  
    //Timer tm; // Timer 
    //AnimateTimerTask tt; // Task
     
    public Station2(){ 
        pantalla=Display.getDisplay(this);
        connexio_bt= new Connexio_BT(this);
        voltimetre=new Voltimetre(this);
        osciloscopi=new Osciloscopi(this);
        configuracio= new Configuracio(this);
        estat_com=0; 
            try {                                                
            imatge0= Image.createImage ("/estacion/bt_bw.PNG");
            imatge1 =Image.createImage ("/estacion/Mat.PNG");
            imatge2= Image.createImage ("/estacion/pantalla.PNG");
            imatge3= Image.createImage ("/estacion/Histo.PNG");
           
            } catch (java.io.IOException e) {                       
            e.printStackTrace (); }                   
        menu=new List(" Menu d'opcions",Choice.IMPLICIT);
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Annex E. Codi J2ME Symbian 

Apareixen quatre classes java:  

relacionada amb la creació del MIDLET. 
relacionada amb la interfície Bluetooth. 

Comunicacion.java : on inclou el Temporitzador que executa la transferència 

relacionada amb la interfície gràfica del Osciloscopi.
relacionada amb la interfície gràfica del Voltímetre.

public class Station2 extends MIDlet implements CommandListener { 

public Connexio_BT connexio_bt; 

pi osciloscopi; 
public Configuracio configuracio; 

private Command sortir,endavant; 

 

pantalla=Display.getDisplay(this); 
connexio_bt= new Connexio_BT(this); 
voltimetre=new Voltimetre(this); 
osciloscopi=new Osciloscopi(this); 
configuracio= new Configuracio(this); 

try {                                                 
imatge0= Image.createImage ("/estacion/bt_bw.PNG"); 

ge1 =Image.createImage ("/estacion/Mat.PNG"); 
imatge2= Image.createImage ("/estacion/pantalla.PNG"); 
imatge3= Image.createImage ("/estacion/Histo.PNG"); 

} catch (java.io.IOException e) {                                               
e.printStackTrace (); }                    

menu=new List(" Menu d'opcions",Choice.IMPLICIT); 
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inclou el Temporitzador que executa la transferència 

relacionada amb la interfície gràfica del Osciloscopi. 
relacionada amb la interfície gràfica del Voltímetre. 
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        menu.append("  Connexio BT",imatge0);
        menu.append("  Voltimetre",imatge1);
        menu.append("  Osciloscopi",imatge2); 
        menu.append("  Historial",imatge3);
        menu.append("  Configuracio",imatge0);
      
       // menu.setFont(0,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 
Font.SIZE_MEDIUM)); 
       // menu.setFont(1,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 
Font.SIZE_MEDIUM)); 
       // menu.setFont(2,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 
Font.SIZE_MEDIUM)); 
       // menu.setFont(3,Font.getFont (Font.FACE_PROPORT
Font.SIZE_MEDIUM)); 
       // menu.setFont(4,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 
Font.SIZE_MEDIUM)); 
         
    
        sortir=new Command("Sortir",Command.EXIT,1);
        endavant=new Command("Aceptar",Command
        menu.addCommand(sortir);
        menu.addCommand(endavant);
        menu.setCommandListener(this);  
     
    } 
     
    public void refrescar(){ 
        menu.delete(0); 
        try {  
        if(estat_com==0) imatge0= Image.createImage ("/
        else imatge0= Image.createImage ("/estacion/bt.PNG");
        } catch (java.io.IOException e) {                                              
            e.printStackTrace (); }     
        menu.insert(0, "  Connexio BT",imatge0);
       // menu.setFont(0,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 
Font.SIZE_MEDIUM)); 
         
    } 
     
    public void commandAction (Command c,Displayable d){
        if (c==sortir){  
            destroyApp(false); 
            notifyDestroyed(); 
        } 
        else { 
            switch(menu.getSelectedIndex()){
                case 0:{ 
                    //pantalla.getDisplay(this);
                    pantalla.setCurrent(connexio_b
                } 
                case 1:{ 
                    pantalla.setCurrent(voltimetre.pantalla);break;              
                } 
                 case 2:{ 
                    pantalla.setCurrent(osciloscopi);break;           
                } 
                  case 4:{ 
                    pantalla.setCurrent(configuracio.llista);break;              
                } 
            } 
                     
        } 
    }   
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menu.append("  Connexio BT",imatge0); 
menu.append("  Voltimetre",imatge1); 

("  Osciloscopi",imatge2);  
menu.append("  Historial",imatge3); 
menu.append("  Configuracio",imatge0); 

// menu.setFont(0,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

// menu.setFont(1,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

// menu.setFont(2,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

// menu.setFont(3,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

// menu.setFont(4,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

sortir=new Command("Sortir",Command.EXIT,1); 
endavant=new Command("Aceptar",Command.OK,1); 

 
menu.addCommand(endavant); 
menu.setCommandListener(this);   

if(estat_com==0) imatge0= Image.createImage ("/estacion/bt_bw.PNG"); 
else imatge0= Image.createImage ("/estacion/bt.PNG"); 
} catch (java.io.IOException e) {                                               

 
menu.insert(0, "  Connexio BT",imatge0); 
// menu.setFont(0,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

public void commandAction (Command c,Displayable d){ 

switch(menu.getSelectedIndex()){ 

//pantalla.getDisplay(this); 
pantalla.setCurrent(connexio_bt.llista);break; 

pantalla.setCurrent(voltimetre.pantalla);break;               

pantalla.setCurrent(osciloscopi);break;               

pantalla.setCurrent(configuracio.llista);break;               
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// menu.setFont(0,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

// menu.setFont(1,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

// menu.setFont(2,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

IONAL, Font.STYLE_BOLD, 

// menu.setFont(4,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 

// menu.setFont(0,Font.getFont (Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_BOLD, 
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    public void startApp() { 
        pantalla.setCurrent(menu); 
        //tm = new Timer(); 
        //tt = new AnimateTimerTask(Display.getDisplay(this));
        //tm.schedule(tt, 1000, 5000); 
        
    } 
    public void pauseApp() {    } 
    public void destroyApp(boolean unconditional) {
    } 
} 
 
//*****************************************************************************
class AnimateTimerTask extends TimerTask
{ 
Display dp; 
public AnimateTimerTask(Display dpx)
{ 
dp = dpx; 
} 
public final void run() 
{ 
//dp.flashBacklight(1); 
dp.flashBacklight(2000); 
 
} 
} 
 
 

Connexio_BT.java 

package estacion; 
 
import javax.µCedition.lcdui.*; 
import javax.bluetooth.*; 
import java.util.*; 
 
 
public class Connexio_BT  implements CommandListener {
    public Display display; 
    public Station2 pare; 
    public List llista=new List("     Connexio BT",Choice.IMPLICIT);
    public Command enrere,disp,serv,connexio,desconnexio,config;
    public int bifurca; 
   
  //private Dispositivo dispositivo = null;
  //private Servicio servicio = null;
  public Comunicacion comunicacion = null;
  //public Configuracio configuracio = null;
  public LocalDevice dispositivoLocal;
  public DiscoveryAgent da; 
  public static Vector dispositivos_encontrados = new Vector();
  public static Vector servicios_encontrados = new Vector();
 
  public static int dispositivo_seleccionado = 
     
   public  Connexio_BT(Station2 St2){   
        pare=St2; 
        display=Display.getDisplay(pare);
        comunicacion=new Comunicacion(pare);
       // configuracio= new Configuracio(pare);
        //comunicacion=new Comunicacion(pare.voltimetre);
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//tt = new AnimateTimerTask(Display.getDisplay(this)); 
//tm.schedule(tt, 1000, 5000);  

public void destroyApp(boolean unconditional) { 

//***************************************************************************** 
class AnimateTimerTask extends TimerTask 

public AnimateTimerTask(Display dpx) 

public class Connexio_BT  implements CommandListener { 

public List llista=new List("     Connexio BT",Choice.IMPLICIT); 
public Command enrere,disp,serv,connexio,desconnexio,config; 

//private Dispositivo dispositivo = null; 
icio = null; 

public Comunicacion comunicacion = null; 
//public Configuracio configuracio = null; 
public LocalDevice dispositivoLocal; 

public static Vector dispositivos_encontrados = new Vector(); 
public static Vector servicios_encontrados = new Vector(); 

public static int dispositivo_seleccionado = -1;//-1 indica ninguno seleccionado 

public  Connexio_BT(Station2 St2){    

display=Display.getDisplay(pare); 
comunicacion=new Comunicacion(pare); 
// configuracio= new Configuracio(pare); 
//comunicacion=new Comunicacion(pare.voltimetre); 
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        enrere=new Command("Enrere",Command.BACK,1);
        disp=new Command("Trobar dispositius",Command.SCR
      //  serv=new Command("Trobar serveis",Command.SCREEN,2);
        connexio=new Command("Connectar",Command.SCREEN,2);
        desconnexio=new Command("Desconnectar",Command.SCREEN,3);    
        config= new Command("Configuracio",Command.SCRE
           
        llista.addCommand(enrere);
        llista.addCommand(disp); 
        //llista.addCommand(serv); 
        //llista.addCommand(connexio);
        //llista.addCommand(desconnexio);
        llista.setCommandListener(this);
        mostrarDispositivos(); 
    }    
    
   public void commandAction (Command c,Displayable d){
        if (c==enrere){  
              display.setCurrent(pare.menu);
         } 
        else if (c==disp){ 
            dispositivos_encontrados.removeAllElements();
            buscarDispositivos(); 
            escribirMensaje("Sius plau, espera't...");
        } 
        else if(c==connexio){ 
            bifurca=0; 
            servicios_encontrados.removeAllElements();
            dispositivo_seleccionado = llista.get
            if(dispositivo_seleccionado == 
                mostrarAlarma(null, llista,1);
                return; 
                } 
            RemoteDevice dispostivoRemoto = (RemoteDevice)dispositivos_encontrados.elementAt
                                                   (dispositivo_seleccionado);
            buscarServicios(dispostivoRemoto);
        } 
      //  else if(c==connexio) { 
      //   comunicacion.mostrarComunicacion();  
      //   pare.estat_com=1; 
      //   pare.refrescar(); 
      //   display.setCurrent(pare.voltimetre.llista);
      //  } 
        else if(c==desconnexio){ 
          comunicacion.pararComunicacion(); 
          pare.estat_com=0; 
          pare.refrescar(); 
        } 
        else if(c==config){ 
            bifurca=1; 
            servicios_encontrados.removeAllElements();
            dispositivo_seleccionado = llista.getSelectedIndex();
            if(dispositivo_seleccionado == 
                mostrarAlarma(null, llista,1);
                return; 
                } 
            RemoteDevice dispostivoRemoto = (RemoteDevice)dispositivos_encontrados.elementAt
                                                   (dispositivo_seleccionado);
            buscarServicios(dispostivoRemoto);                 
        } 
} 
    
//************************************************************************************
public void mostrarAlarma(Exception e, Screen s, int tipo){
Alert alerta; 
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enrere=new Command("Enrere",Command.BACK,1); 
disp=new Command("Trobar dispositius",Command.SCREEN,1); 

//  serv=new Command("Trobar serveis",Command.SCREEN,2); 
connexio=new Command("Connectar",Command.SCREEN,2); 
desconnexio=new Command("Desconnectar",Command.SCREEN,3);     
config= new Command("Configuracio",Command.SCREEN,4); 

llista.addCommand(enrere); 

 
//llista.addCommand(connexio); 
//llista.addCommand(desconnexio); 
llista.setCommandListener(this); 

public void commandAction (Command c,Displayable d){ 

display.setCurrent(pare.menu); 

dispositivos_encontrados.removeAllElements(); 

escribirMensaje("Sius plau, espera't..."); 

servicios_encontrados.removeAllElements(); 
dispositivo_seleccionado = llista.getSelectedIndex(); 
if(dispositivo_seleccionado == -1) { 

mostrarAlarma(null, llista,1); 

RemoteDevice dispostivoRemoto = (RemoteDevice)dispositivos_encontrados.elementAt
(dispositivo_seleccionado); 

buscarServicios(dispostivoRemoto); 

//   comunicacion.mostrarComunicacion();   

//   display.setCurrent(pare.voltimetre.llista); 

comunicacion.pararComunicacion();  

servicios_encontrados.removeAllElements(); 
dispositivo_seleccionado = llista.getSelectedIndex(); 
if(dispositivo_seleccionado == -1) { 

llista,1); 

RemoteDevice dispostivoRemoto = (RemoteDevice)dispositivos_encontrados.elementAt
(dispositivo_seleccionado); 

spostivoRemoto);                  

//************************************************************************************ 
public void mostrarAlarma(Exception e, Screen s, int tipo){ 
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RemoteDevice dispostivoRemoto = (RemoteDevice)dispositivos_encontrados.elementAt 

RemoteDevice dispostivoRemoto = (RemoteDevice)dispositivos_encontrados.elementAt 
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if(tipo == 0){ 
alerta = new Alert("Excepcion","S'ha produit la excepcion "+e.getClass().getName(), null,
AlertType.ERROR); 
}else{ 
alerta = new Alert("Error","No ha seleccionat un dispositiu ", null, AlertType.ERROR);
} 
alerta.setTimeout(Alert.FOREVER);
display.setCurrent(alerta,s); 
} 
 
public void mostrarDispositivos(){
limpiar(); 
if(dispositivos_encontrados.size()>0){
for(int i=0;i<dispositivos_encontrados.size();i++){
try{ 
RemoteDevice dispositivoRemoto = (RemoteDevice)
dispositivos_encontrados.elementAt(i);
llista.append(dispositivoRemoto.getFrie
}catch(Exception e){System.out.println("S'ha produit una excepcio");}
} 
//llista.removeCommand(disp); 
 llista.addCommand(connexio); 
 llista.addCommand(desconnexio);
 llista.addCommand(config); 
} 
else llista.append("Polsa trobar dispositius",null);
}   
 
public void escribirMensaje(String str){
limpiar();  
llista.append(str,null); 
}   
public void limpiar(){ 
    //String caca; 
int s = llista.size(); 
//caca = getString(s); 
//llista.append(caca, null); 
//for(int i=0;i<s;i++){ llista.delete(i);}
llista.deleteAll(); 
} 
 
public void buscarDispositivos(){ 
try{ 
dispositivoLocal = LocalDevice.getLocalDevice();
//Ponemos el dispositivo en modo General Discoverable Mode
//General/Unlimited Inquiry Access Code (GIAC)
dispositivoLocal.setDiscoverable(DiscoveryAgent.GIAC);
da = dispositivoLocal.getDiscoveryAgent();
da.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC,new Listener());
}catch(BluetoothStateException e){
mostrarAlarma(e, llista,0); 
} 
} 
public void buscarServicios(RemoteDevice dispositivo_remot
try{ 
//Los servicios posibles vienen identificados por un UUID
//int[] servicios = new int[]{0x0001,0x0003,0x0008,0x000C,0x0100,0x000F,
//0x1101,0x1000,0x1001,0x1002,0x1101,0x1103,0x1115,0x1116,0x1117};
int[] servicios=new int[]{0x100,0x101,0x102};
UUID[] uuid = new UUID[]{new UUID(0x1101)};//1103 dun; 1101 ssp
da.searchServices(servicios,uuid,dispositivo_remoto,new Listener());
}catch(BluetoothStateException e){  
mostrarAlarma(e, llista,0); 
} 
} 
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,"S'ha produit la excepcion "+e.getClass().getName(), null,

alerta = new Alert("Error","No ha seleccionat un dispositiu ", null, AlertType.ERROR); 

alerta.setTimeout(Alert.FOREVER); 

mostrarDispositivos(){ 

if(dispositivos_encontrados.size()>0){ 
for(int i=0;i<dispositivos_encontrados.size();i++){ 

RemoteDevice dispositivoRemoto = (RemoteDevice) 
dispositivos_encontrados.elementAt(i); 
llista.append(dispositivoRemoto.getFriendlyName(false),null); 
}catch(Exception e){System.out.println("S'ha produit una excepcio");} 

llista.addCommand(desconnexio); 

dispositius",null); 

public void escribirMensaje(String str){ 

llista.delete(i);} 

 

dispositivoLocal = LocalDevice.getLocalDevice(); 
//Ponemos el dispositivo en modo General Discoverable Mode 
//General/Unlimited Inquiry Access Code (GIAC) 

Discoverable(DiscoveryAgent.GIAC); 
da = dispositivoLocal.getDiscoveryAgent(); 
da.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC,new Listener()); 
}catch(BluetoothStateException e){ 

public void buscarServicios(RemoteDevice dispositivo_remoto){ 

//Los servicios posibles vienen identificados por un UUID 
//int[] servicios = new int[]{0x0001,0x0003,0x0008,0x000C,0x0100,0x000F, 
//0x1101,0x1000,0x1001,0x1002,0x1101,0x1103,0x1115,0x1116,0x1117}; 
int[] servicios=new int[]{0x100,0x101,0x102}; 

D[] uuid = new UUID[]{new UUID(0x1101)};//1103 dun; 1101 ssp 
da.searchServices(servicios,uuid,dispositivo_remoto,new Listener()); 
}catch(BluetoothStateException e){   
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,"S'ha produit la excepcion "+e.getClass().getName(), null, 
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public class Listener implements DiscoveryListener{
 
public void deviceDiscovered(RemoteDevice dispositivoRemoto, DeviceClass clase){
dispositivos_encontrados.addElement(dispositivoRemoto);
} 
public void inquiryCompleted(int completado){
if(dispositivos_encontrados.size()==0){
Alert alerta = new Alert("Problema","No se ha encontrado dispositivos",null, AlertType.INFO);
alerta.setTimeout(3000); 
escribirMensaje("Polsa Trobar dispositius");
//display.setCurrent(alerta,llista); 
} 
else{ 
mostrarDispositivos(); 
} 
} 
public void servicesDiscovered(int transID, Service
for(int i=0;i<servRecord.length;i++){
ServiceRecord record = servRecord[i];
servicios_encontrados.addElement(record);
} 
} 
public void serviceSearchCompleted(int transID, int respCode){
if(respCode==SERVICE_SEARCH_COMPLETED ||
respCode==SERVICE_SEARCH_NO_RECORDS){
mostrarServicios(); 
//display.setCurrent(llista); 
} 
else{ 
Alert alerta = new Alert("Problema","No se ha completado la busqueda",null, AlertType.INFO);
alerta.setTimeout(Alert.FOREVER);
display.setCurrent(alerta,llista); 
} 
} 
}   
 
public void mostrarServicios(){ 
ServiceRecord rec=null;     
//llista.deleteAll(); 
for(int j=0;j<servicios_encontrados.size();j++){
try{ 
rec = (ServiceRecord)servicios_encontrados.elementAt(j);
DataElement e = rec.getAttributeValue(0x0001);
Enumeration enum = (Enumeration)e.getValue();
DataElement e2 = (DataElement)enum.nextElement();
Object v = e2.getValue(); 
String name = " "+uuidToName((UUID) v);
//llista.append(name, null); 
}catch(Exception e){System.out.println("Se ha producido una excepcion");}
} 
      if(bifurca==0){ 
        comunicacion.mostrarComunicacion();  
         pare.estat_com=1; 
         pare.refrescar(); 
         display.setCurrent(pare.voltimetre.pantalla);
      } 
      if(bifurca==1){     
         pare.configuracio.mostrarConfiguracion();
         display.setCurrent(pare.configuracio.llista);
      } 
 
} 
public static String uuidToName( UUID u ){
if ( u.equals( new UUID( 0x0001 ) )) return "SDP";
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public class Listener implements DiscoveryListener{ 

public void deviceDiscovered(RemoteDevice dispositivoRemoto, DeviceClass clase){ 
dispositivos_encontrados.addElement(dispositivoRemoto); 

public void inquiryCompleted(int completado){ 
if(dispositivos_encontrados.size()==0){ 

ema","No se ha encontrado dispositivos",null, AlertType.INFO);

escribirMensaje("Polsa Trobar dispositius"); 
 

public void servicesDiscovered(int transID, ServiceRecord[] servRecord){ 
for(int i=0;i<servRecord.length;i++){ 
ServiceRecord record = servRecord[i]; 
servicios_encontrados.addElement(record); 

public void serviceSearchCompleted(int transID, int respCode){ 
if(respCode==SERVICE_SEARCH_COMPLETED || 

==SERVICE_SEARCH_NO_RECORDS){ 

Alert alerta = new Alert("Problema","No se ha completado la busqueda",null, AlertType.INFO);
alerta.setTimeout(Alert.FOREVER); 

for(int j=0;j<servicios_encontrados.size();j++){ 

rec = (ServiceRecord)servicios_encontrados.elementAt(j); 
DataElement e = rec.getAttributeValue(0x0001); 

enum = (Enumeration)e.getValue(); 
DataElement e2 = (DataElement)enum.nextElement(); 

String name = " "+uuidToName((UUID) v); 

}catch(Exception e){System.out.println("Se ha producido una excepcion");} 

comunicacion.mostrarComunicacion();   

display.setCurrent(pare.voltimetre.pantalla); 

pare.configuracio.mostrarConfiguracion(); 
display.setCurrent(pare.configuracio.llista); 

public static String uuidToName( UUID u ){ 
if ( u.equals( new UUID( 0x0001 ) )) return "SDP"; 
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ema","No se ha encontrado dispositivos",null, AlertType.INFO); 

Alert alerta = new Alert("Problema","No se ha completado la busqueda",null, AlertType.INFO); 
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else if ( u.equals( new UUID( 0x0003 ) )) ret
else if ( u.equals( new UUID( 0x0008 ) )) return "OBEX";
else if ( u.equals( new UUID( 0x000C ) )) return "HTTP";
else if ( u.equals( new UUID( 0x0100 ) )) return "L2CAP";
else if ( u.equals( new UUID( 0x000F ) )) return "BNEP";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1000 ) )) return "ServiceDiscoveryServerServiceClassID";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1001 ) )) return "BrowseGroupDescriptorCerviceClassID";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1002 ) )) return "PublicBrowseGroup";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1101 ) )) return "SerialPort";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1102 ) )) return "LANAccessUsingPPP";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1103 ) )) return "DialupNetworking";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1104 ) )) return "IrMCSync";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1105 ) )) return "OBEX ObjectPushProfile";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1106 ) )) return "OBEX FileTrasnferProfile";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1107 ) )) return "IrMCSyncCommand";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1108 ) )) return "H
else if ( u.equals( new UUID( 0x1109 ) )) return "CordlessTelephony";
else if ( u.equals( new UUID( 0x110A ) )) return "AudioSource";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1111 ) )) return "Fax";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1112 ) )) return 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1115 ) )) return "PersonalAreaNetworkingUser";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1116 ) )) return "NetworkAccessPoint";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1117 ) )) return "GroupNetwork";
else if ( u.equals( new UUID( 0x111E ) )) return "Handsfree";
else if ( u.equals( new UUID( 0x111F ) )) return "HandsfreeAudioGateway";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1201 ) )) return "GenericNetworking";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1202 ) )) return "GenericFileTransfe
else if ( u.equals( new UUID( 0x1203 ) )) return "GenericAudio";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1204 ) )) return "GenericTelephony";
else return u.toString(); 
} 
 
} 
 

Comunicacion.java 

package estacion; 
 
import javax.µCedition.lcdui.*; 
import javax.bluetooth.*; 
import java.util.*; 
import java.lang.Object.*; 
import javax.µCedition.io.*; 
import java.io.*; 
 
 
public class Comunicacion extends List  {
 
public Voltimetre voltimetre; 
public Connexio_BT cBT;     
public Station2 st2; 
public int lectura; 
public int caract=0,caract2=0; 
public boolean enviar=false; 
 
//ReceiverThread receiver; 
Timer reloj;   //=new Timer();     
laTasca tasqueta=new laTasca();
int ch; double numero; 
StreamConnection connection = null;
OutputStream out=null; 
InputStream in=null; 
String ss,url; 
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else if ( u.equals( new UUID( 0x0003 ) )) return "RFCOMM"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x0008 ) )) return "OBEX"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x000C ) )) return "HTTP"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x0100 ) )) return "L2CAP"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x000F ) )) return "BNEP"; 

quals( new UUID( 0x1000 ) )) return "ServiceDiscoveryServerServiceClassID";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1001 ) )) return "BrowseGroupDescriptorCerviceClassID";
else if ( u.equals( new UUID( 0x1002 ) )) return "PublicBrowseGroup"; 

w UUID( 0x1101 ) )) return "SerialPort"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1102 ) )) return "LANAccessUsingPPP"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1103 ) )) return "DialupNetworking"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1104 ) )) return "IrMCSync"; 

als( new UUID( 0x1105 ) )) return "OBEX ObjectPushProfile"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1106 ) )) return "OBEX FileTrasnferProfile"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1107 ) )) return "IrMCSyncCommand"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1108 ) )) return "Headset"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1109 ) )) return "CordlessTelephony"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x110A ) )) return "AudioSource"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1111 ) )) return "Fax"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1112 ) )) return "HeadsetAudioGateway"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1115 ) )) return "PersonalAreaNetworkingUser"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1116 ) )) return "NetworkAccessPoint"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1117 ) )) return "GroupNetwork"; 

( new UUID( 0x111E ) )) return "Handsfree"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x111F ) )) return "HandsfreeAudioGateway"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1201 ) )) return "GenericNetworking"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1202 ) )) return "GenericFileTransfer"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1203 ) )) return "GenericAudio"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1204 ) )) return "GenericTelephony"; 

public class Comunicacion extends List  { 

laTasca tasqueta=new laTasca(); 

StreamConnection connection = null; 
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quals( new UUID( 0x1000 ) )) return "ServiceDiscoveryServerServiceClassID"; 
else if ( u.equals( new UUID( 0x1001 ) )) return "BrowseGroupDescriptorCerviceClassID"; 
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// StringBuffer data=new StringBuffer();
     
public Comunicacion(Station2 vv){    //Connexio_BT ccc        //Voltimetre vv
super("Estado comunic.",List.IMPLICIT);
st2=vv; 
} 
     
public void mostrarComunicacion(){
 
 reloj= new Timer(); 
 ServiceRecord rec=null;    
 rec = (ServiceRecord)Connexio_BT.servicios_encontrados.elementAt(0);   
 url =rec.getConnectionURL(ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, false);
  
  //     receiver = new ReceiverThread(st2,this);
  //     receiver.start(); 
 
     try { 
    connection =(StreamConnection) Connector.open(url);
     in=connection.openInputStream();
    out=connection.openOutputStream(); 
     
  //  out.write('a'); 
  //  out.flush(); 
     
    reloj.schedule(tasqueta,100,200);
              
   } catch(IOException e) { 
        e.printStackTrace(); 
        } 
 
} 
 
public void enviarComunicacion(int caracter,int caracter2){
     caract=caracter; 
     caract2=caracter2; 
     enviar=true; 
      //try { 
               
       //       out.write(caracter); 
        //      out.flush(); 
     
       //   } catch(IOException e) {e.printStackTrace();}
} 
 
public void pararComunicacion(){
   reloj.cancel(); 
    try { 
    //out.write('s'); 
    //out.flush(); 
     
    in.close(); 
    out.close(); 
    connection.close(); 
    } catch(IOException e) {} 
  
  //  receiver.close();   
} 
 
class laTasca extends TimerTask {
    public void run() { 
             byte[] buf=new byte[1]; //new byte[274]; 
             double[] sortida=new double[274];
             //double[] sortida2=new double[274];
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// StringBuffer data=new StringBuffer(); 

public Comunicacion(Station2 vv){    //Connexio_BT ccc        //Voltimetre vv 
super("Estado comunic.",List.IMPLICIT); 

public void mostrarComunicacion(){ 

rec = (ServiceRecord)Connexio_BT.servicios_encontrados.elementAt(0);    
url =rec.getConnectionURL(ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, false);

//     receiver = new ReceiverThread(st2,this); 

connection =(StreamConnection) Connector.open(url); 
in=connection.openInputStream(); 

out=connection.openOutputStream();  

reloj.schedule(tasqueta,100,200); 

public void enviarComunicacion(int caracter,int caracter2){ 

//   } catch(IOException e) {e.printStackTrace();} 

public void pararComunicacion(){ 

class laTasca extends TimerTask { 

byte[] buf=new byte[1]; //new byte[274];  
double[] sortida=new double[274]; 
//double[] sortida2=new double[274]; 
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url =rec.getConnectionURL(ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, false); 
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             double number; 
             int number0,number1,number2,number3,numberx;
             int chapuza=0; 
            
        try { 
            int ch=0; 
             
                //buf[0]=(byte)in.read() 
                out.write(0); out.flush();
                buf[0]=(byte)in.read(); 
                /*out.write('$');out.flush();
                out.write('$');out.flush();
                out.write('$');out.flush();
                buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();
                 
                out.write('s');out.flush();
                out.write('b');out.flush();
                out.write(',');out.flush();
                out.write('6');out.flush();
                buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();
                 
                out.write('-');out.flush();
                out.write('-');out.flush();
                out.write('-');out.flush();
                out.write(13);out.flush();
                buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();*/
                     
                    if (enviar==true) { 
                        if(caract=='L') ch=ch+96+caract2;
                        if(caract=='t') ch=ch+64+caract2;
                        if(caract=='f') ch=ch+64;
                        if (caract=='o') ch=ch+32+caract2;
                     
                    enviar=false; 
                        } 
                    //else {out.write(-1); out.flush();}
                ch=ch+128;  
  
                out.write(ch); out.flush();
                //out.write(ch); out.flush();
                //out.write(ch); out.flush();
             //buf[0]=in.read(); 
 
             //int longe=in.read(buf);  
            boolean start=false; 
             while (start==false) { 
                 buf[0]=(byte)in.read(); 
                 if((buf[0]==1)) { 
                     buf[0]=(byte)in.read();
                     if(buf[0]==0) start=true;
                 } 
            //     else longe=in.read(buf);
             } 
             //int longe=in.read(buf);  
              
             //if (longe<271) longe=in.read(buf);  //longe=longe
             //if(longe==270)chapuza=1;
             //else chapuza=0; 
             int j=0; 
             for(int i=0;i<270;i=i+5) {   //un total de 216 punts
                 /* 
                    buf[0]=(byte)in.read();number0=(int)(buf[0]);if (number0<0) 
number0=(number0+256);number0=number0*4;
                    buf[0]=(byte)in.read();number1=(int)(buf[0]);if (number1<0) 
number1=(number1+256);number1=number1*4;
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int number0,number1,number2,number3,numberx; 

 
out.write(0); out.flush(); 

 
/*out.write('$');out.flush(); 
out.write('$');out.flush(); 
out.write('$');out.flush(); 

in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();

out.write('s');out.flush(); 
out.write('b');out.flush(); 
out.write(',');out.flush(); 

6');out.flush(); 
buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();

');out.flush(); 
');out.flush(); 
');out.flush(); 

out.write(13);out.flush(); 
buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();*/

if(caract=='L') ch=ch+96+caract2; 
if(caract=='t') ch=ch+64+caract2; 
if(caract=='f') ch=ch+64; 
if (caract=='o') ch=ch+32+caract2; 

1); out.flush();} 

out.write(ch); out.flush(); 
//out.write(ch); out.flush(); 
//out.write(ch); out.flush(); 

 

 

buf[0]=(byte)in.read(); 
if(buf[0]==0) start=true; 

//     else longe=in.read(buf); 

 

//if (longe<271) longe=in.read(buf);  //longe=longe-1; 
//if(longe==270)chapuza=1; 

for(int i=0;i<270;i=i+5) {   //un total de 216 punts 

buf[0]=(byte)in.read();number0=(int)(buf[0]);if (number0<0) 
number0=(number0+256);number0=number0*4; 

buf[0]=(byte)in.read();number1=(int)(buf[0]);if (number1<0) 
number1=(number1+256);number1=number1*4; 
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in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read(); 

buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read(); 

buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();buf[0]=(byte)in.read();*/ 
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                    buf[0]=(byte)in.read();number2=(int)(buf[0]);if (number2<0) 
number2=(number2+256);number2=number2*4;
                    buf[0]=(byte)in.read();number3=(int)(buf[0]);if (number3<0) 
number3=(number3+256);number3=number3*4;
                    buf[0]=(byte)in.read();numberx=(int)buf[0];if(numberx<0) numberx=numberx+256;
                    if (numberx>127) number3=number3+2; numberx=numberx
                    if (numberx>63) number3=number3+1; numberx=numberx
                    if (numberx>31) number2
                    if (numberx>15) number2=number2+1; numberx=numberx
                    if (numberx>7) number1=number1+2; numberx=numberx
                    if (numberx>3) number1=number1+1; numberx=numberx
                    if (numberx>1) number0=number0+2; numberx=numberx
                    if (numberx>0)number0=number0+1; */
                    buf[0]=(byte)in.read();number0=(int)(buf[0]);if (number0<0) number0=(number0+256);
                    buf[0]=(byte)in.read();number1=(int)(buf[0]);if (number1<0) number1=(number1+256);
                    buf[0]=(byte)in.read();number2=(int)(buf[0]);if (number2<0) number2=(number2+256);
                    buf[0]=(byte)in.read();number3=(int)(buf[0]);if (number3<
                    buf[0]=(byte)in.read();numberx=(int)buf[0];if(numberx<0) numberx=numberx+256;
                                
                    if (numberx>127) {number0=number0+512; numberx=numberx
                    if (numberx>63) {number0=number0+256; numberx=numberx
                    if (numberx>31) {number1=number1+512; numberx=numberx
                    if (numberx>15) {number1=number1+256; numberx=numberx
                    if (numberx>7) {number2=number2+512; numberx=numberx
                    if (numberx>3) {number2=number2+256; numberx=numberx
                    if (numberx>1) {number3=number3+512; numberx=numberx
                    if (numberx>0) number3=number3+256; 
                    
                    number=((double)number0)*4.0/512
                    number=((double)number1)*4.0/512
                    number=((double)number2)*4.0/51
                    number=((double)number3)*4.0/512
                    //sortida2[i]=(double)number; //longe;
                   
                    } 
   
        } catch (IOException e) {} 
   
    st2.osciloscopi.actualitza(sortida);
    st2.voltimetre.actualitza(sortida);
         
    }  
 } 
} 
 

Osciloscopi.java 

package estacion; 
 
import javax.µCedition.lcdui.*; 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
import javax.µCedition.io.*; 
import javax.µCedition.io.file.*; 
//import javax.µCedition.amms.control.ImageFormatControl; 
 
public class Osciloscopi extends Canvas implements CommandListener {
    
   //public StreamConnection stream2=null;
    public OutputStream out_picture=null;
    public Station2 st2; 
    public static int contador=0,desp=0;
    public static int foto=0; 

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

[0]=(byte)in.read();number2=(int)(buf[0]);if (number2<0) 
number2=(number2+256);number2=number2*4; 

buf[0]=(byte)in.read();number3=(int)(buf[0]);if (number3<0) 
number3=(number3+256);number3=number3*4; 

ead();numberx=(int)buf[0];if(numberx<0) numberx=numberx+256;
if (numberx>127) number3=number3+2; numberx=numberx-128; 
if (numberx>63) number3=number3+1; numberx=numberx-64; 
if (numberx>31) number2=number2+2; numberx=numberx-32; 
if (numberx>15) number2=number2+1; numberx=numberx-16; 
if (numberx>7) number1=number1+2; numberx=numberx-8; 
if (numberx>3) number1=number1+1; numberx=numberx-4; 
if (numberx>1) number0=number0+2; numberx=numberx-2; 
if (numberx>0)number0=number0+1; */ 
buf[0]=(byte)in.read();number0=(int)(buf[0]);if (number0<0) number0=(number0+256);

(byte)in.read();number1=(int)(buf[0]);if (number1<0) number1=(number1+256);
buf[0]=(byte)in.read();number2=(int)(buf[0]);if (number2<0) number2=(number2+256);
buf[0]=(byte)in.read();number3=(int)(buf[0]);if (number3<0) number3=(number3+256);
buf[0]=(byte)in.read();numberx=(int)buf[0];if(numberx<0) numberx=numberx+256;

if (numberx>127) {number0=number0+512; numberx=numberx-128;} 
if (numberx>63) {number0=number0+256; numberx=numberx-64;} 
if (numberx>31) {number1=number1+512; numberx=numberx-32;} 
if (numberx>15) {number1=number1+256; numberx=numberx-16;} 
if (numberx>7) {number2=number2+512; numberx=numberx-8;} 
if (numberx>3) {number2=number2+256; numberx=numberx-4;} 
if (numberx>1) {number3=number3+512; numberx=numberx-2;} 

0) number3=number3+256;  

number=((double)number0)*4.0/512-4.0;sortida[j]=number;j++; 
number=((double)number1)*4.0/512-4.0;sortida[j]=number;j++; 
number=((double)number2)*4.0/512-4.0;sortida[j]=number;j++; 
number=((double)number3)*4.0/512-4.0;sortida[j]=number;j++; 
//sortida2[i]=(double)number; //longe; 

2.osciloscopi.actualitza(sortida); 
st2.voltimetre.actualitza(sortida); 

edition.amms.control.ImageFormatControl;  

public class Osciloscopi extends Canvas implements CommandListener { 

//public StreamConnection stream2=null; 
public OutputStream out_picture=null; 

public static int contador=0,desp=0; 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

ead();numberx=(int)buf[0];if(numberx<0) numberx=numberx+256; 

buf[0]=(byte)in.read();number0=(int)(buf[0]);if (number0<0) number0=(number0+256); 
(byte)in.read();number1=(int)(buf[0]);if (number1<0) number1=(number1+256); 

buf[0]=(byte)in.read();number2=(int)(buf[0]);if (number2<0) number2=(number2+256); 
0) number3=(number3+256); 

buf[0]=(byte)in.read();numberx=(int)buf[0];if(numberx<0) numberx=numberx+256; 
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    public static int entrada,entrada_anterior;
    public String base_temps="1ms",Foto="Off";
    public static int YshiftA=0,YshiftB=0,bt=10,brosa1,brosa2,amp
    public static double amplitudA=1.0,amplitudB=1.0;
    public String mode="DC"; 
    private Command sortir,Photo,AC;
    public String StateA="On",StateB="Off",ModeA=" DC",ModeB=" 
DC",ShiftA="Off",ShiftB="Off",Trigg="Level";
    public String VscaleA="Off",VscaleB="Off",Xpos="Off",Hscale="Off",Flanc="
    private Image img1,img2; 
    int[] number=new int[216]; 
    public static int matriu=0; 
   // public static Font f; 
    Timer reloj;   //=new Timer();  
    laTasca2 tasqueta; 
     
    public Osciloscopi(Station2 vv) {
        try { 
     // Set up this canvas to listen to command events
     setCommandListener(this);
     // Add the Exit command
            img1=Image.createImage("/estacion/flecha_h.PNG");
            img2=Image.createImage("/estacion/flecha_v.PNG");
            sortir=new Command("Exit", Command.EXIT, 1);
            Photo=new Command("Photo",Command.SCREEN,1);
            AC=new Command("AC",Command.SCREEN,2);
     addCommand(sortir);
            addCommand(Photo); 
            addCommand(AC); 
            setTitle("    Osciloscopi"); 
            st2=vv; 
  //          tasqueta=new laTasca2();
  //          reloj= new Timer(); 
  //          reloj.schedule(tasqueta,10,base_temps);
        } catch(Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }  
     
    class laTasca2 extends TimerTask {
    public void run() { 
       //repaint();  
    } 
    } 
     
    public void actualitza(double valor[]) {
        if(foto==0){ 
        for(int i=0;i<216;i++) { 
        number[i]=(int) (valor[i]*20*amplitudA*ampli);
        } 
        } 
        repaint(); 
    } 
    public void paint(Graphics g) { 
    
        int z=30; 
         
        g.setColor(220,220,220); 
        g.fillRect(0, 0, getWidth(),z-80+getHeight()/2);
        g.fillRect(0, z+80+getHeight()/2, getWidth(),37
        g.fillRect(0,z-80+getHeight()/2, 20, 160);
        g.fillRect(220,z-80+getHeight()/2, 20, 160);
         
        g.setColor(0,0,0); 
         

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

public static int entrada,entrada_anterior; 
public String base_temps="1ms",Foto="Off"; 
public static int YshiftA=0,YshiftB=0,bt=10,brosa1,brosa2,ampli=1,t_l=0; 
public static double amplitudA=1.0,amplitudB=1.0; 

private Command sortir,Photo,AC; 
public String StateA="On",StateB="Off",ModeA=" DC",ModeB=" 

DC",ShiftA="Off",ShiftB="Off",Trigg="Level"; 
public String VscaleA="Off",VscaleB="Off",Xpos="Off",Hscale="Off",Flanc="↑",trig_level="Off";

 

public Osciloscopi(Station2 vv) { 

// Set up this canvas to listen to command events 
setCommandListener(this); 
// Add the Exit command 

img1=Image.createImage("/estacion/flecha_h.PNG"); 
img2=Image.createImage("/estacion/flecha_v.PNG"); 
sortir=new Command("Exit", Command.EXIT, 1); 
Photo=new Command("Photo",Command.SCREEN,1); 
AC=new Command("AC",Command.SCREEN,2); 

addCommand(sortir); 

 

//          tasqueta=new laTasca2(); 

//          reloj.schedule(tasqueta,10,base_temps); 

class laTasca2 extends TimerTask { 

public void actualitza(double valor[]) { 

number[i]=(int) (valor[i]*20*amplitudA*ampli); 

 

80+getHeight()/2); 
g.fillRect(0, z+80+getHeight()/2, getWidth(),37-z); 

80+getHeight()/2, 20, 160); 
80+getHeight()/2, 20, 160); 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

↑",trig_level="Off"; 
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        g.drawRoundRect(1, 1, 78, 16, 10, 10);  //trigger   
        g.drawRoundRect(1, 19, 78, 16, 10, 10);  //timebase  
        g.drawRoundRect(1, 38, 78, 16, 10, 10);  // Xpos    
        g.drawRoundRect(81, 1, 15, 16, 10, 10);  //trigger
        g.drawRoundRect(100, 1, 35, 16, 10, 10);   // flanc   1
        g.drawRoundRect(111, 19, 25, 16, 10, 10);   // Aestat
        g.drawRoundRect(111, 38, 25, 16, 10, 10);   // Bestat
        g.drawRoundRect(141, 19, 25, 16, 10, 10);   // Amode
        g.drawRoundRect(141, 38, 25, 16, 10, 10);   // Bmode
        g.drawRoundRect(171, 19, 27, 16, 10, 10);   // Ashift
        g.drawRoundRect(171, 38, 27, 16, 10, 10);   // Bshift
        g.drawRoundRect(202, 19, 27, 16, 10, 10);   // Adiv
        g.drawRoundRect(202, 38, 27, 16, 10, 10);   // Bdivt
         
        //g.setColor(0,0,0); 
        Font f=Font.getFont(Font.FACE_MONOSPACE,Font.STYLE_PLAIN,Font.SIZE_SMALL);
       // Font 
f2=Font.getFont(Font.FACE_MONOSPACE,Font.STYLE_BOLD|Font.STYLE_UNDERLINED,Font.SIZE_
MALL); 
       // Font f3=Font.getFont(Font.FACE_MONOSPACE,Font.STYLE_PLAIN,Font.SIZE_SMALL);
             
        g.setFont(f); 
        //g.drawString("State", 13, 3, 0);
        g.drawString("Mod", 142, 3, 0); 
        g.drawString("Shift", 172, 3, 0);
        g.drawString("Vdiv", 202, 3, 0);
        g.drawString("CHA:", 85, 20, 0);
        g.drawString("CHB:", 85, 40, 0);
 
        if(matriu==0) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(112, 20, 24, 15, 10, 10);  //
        if(matriu==1) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(112, 39, 24, 15, 10, 10);  //
        if(matriu==2) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(142, 20, 24, 15, 10, 10);  //
        if(matriu==3) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(142, 39, 24, 15, 10, 10);  //
        if(matriu==4) g.setColor(180,230,
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(172, 20, 26, 15, 10, 10);  //
        if(matriu==5) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(172, 39, 26, 15, 10, 10);  //
        if(matriu==6) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(203, 20, 26, 15, 10, 10);  //
        if(matriu==7) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(203, 39, 26, 15, 10, 10);  
        if(matriu==8) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(2, 20, 77, 15, 10, 10);  //timebase
        if(matriu==9) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(2, 39, 77, 15, 10, 10);   //Xpos
        if(matriu==10) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(2, 2, 77, 15, 10, 10);  //trigger   
        if(matriu==11) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(82, 2, 14, 15, 10, 10);   //trig_level

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

g.drawRoundRect(1, 1, 78, 16, 10, 10);  //trigger    
g.drawRoundRect(1, 19, 78, 16, 10, 10);  //timebase   
g.drawRoundRect(1, 38, 78, 16, 10, 10);  // Xpos     
g.drawRoundRect(81, 1, 15, 16, 10, 10);  //trigger-level 
g.drawRoundRect(100, 1, 35, 16, 10, 10);   // flanc   1 
g.drawRoundRect(111, 19, 25, 16, 10, 10);   // Aestat 
g.drawRoundRect(111, 38, 25, 16, 10, 10);   // Bestat 
g.drawRoundRect(141, 19, 25, 16, 10, 10);   // Amode 

RoundRect(141, 38, 25, 16, 10, 10);   // Bmode 
g.drawRoundRect(171, 19, 27, 16, 10, 10);   // Ashift 
g.drawRoundRect(171, 38, 27, 16, 10, 10);   // Bshift 
g.drawRoundRect(202, 19, 27, 16, 10, 10);   // Adiv 

02, 38, 27, 16, 10, 10);   // Bdivt 

Font f=Font.getFont(Font.FACE_MONOSPACE,Font.STYLE_PLAIN,Font.SIZE_SMALL);

f2=Font.getFont(Font.FACE_MONOSPACE,Font.STYLE_BOLD|Font.STYLE_UNDERLINED,Font.SIZE_

// Font f3=Font.getFont(Font.FACE_MONOSPACE,Font.STYLE_PLAIN,Font.SIZE_SMALL);

//g.drawString("State", 13, 3, 0); 
g.drawString("Mod", 142, 3, 0);  
g.drawString("Shift", 172, 3, 0); 
g.drawString("Vdiv", 202, 3, 0); 
g.drawString("CHA:", 85, 20, 0); 
g.drawString("CHB:", 85, 40, 0); 

if(matriu==0) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(112, 20, 24, 15, 10, 10);  // 
if(matriu==1) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(112, 39, 24, 15, 10, 10);  // 
if(matriu==2) g.setColor(180,230,180); 

etColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(142, 20, 24, 15, 10, 10);  // 
if(matriu==3) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(142, 39, 24, 15, 10, 10);  // 
if(matriu==4) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(172, 20, 26, 15, 10, 10);  // 
if(matriu==5) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(172, 39, 26, 15, 10, 10);  // 

6) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(203, 20, 26, 15, 10, 10);  // 
if(matriu==7) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(203, 39, 26, 15, 10, 10);  //              
if(matriu==8) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(2, 20, 77, 15, 10, 10);  //timebase 
if(matriu==9) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(2, 39, 77, 15, 10, 10);   //Xpos 
if(matriu==10) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(2, 2, 77, 15, 10, 10);  //trigger    
if(matriu==11) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(82, 2, 14, 15, 10, 10);   //trig_level 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

Font f=Font.getFont(Font.FACE_MONOSPACE,Font.STYLE_PLAIN,Font.SIZE_SMALL); 

f2=Font.getFont(Font.FACE_MONOSPACE,Font.STYLE_BOLD|Font.STYLE_UNDERLINED,Font.SIZE_S

// Font f3=Font.getFont(Font.FACE_MONOSPACE,Font.STYLE_PLAIN,Font.SIZE_SMALL); 
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        if(matriu==12) g.setColor(180,230,180);
        else g.setColor(200,200,200);
        g.fillRoundRect(101, 2, 34, 15, 10, 10);   //flanc
    
       // Double.toString(z) 
        g.setColor(0,0,0); 
        g.drawString(StateA, 115, 21, 0);
        g.drawString(StateB, 115, 40, 0);
        g.drawString(ModeA, 142, 21, 0);
        g.drawString(ModeB, 142, 40, 0);
        g.drawString(Double.toString(
        g.drawString(Double.toString(
        g.drawString(Double.toString(1/amplitudA), 205, 21, 0);
        g.drawString(Double.toString(1/amplitudB), 205, 40, 0);
        g.drawString("Tdiv  "+base_temps, 6, 21, 0);
        g.drawString("Trigg "+Trigg, 6, 3, 0); 
        g.drawString("Xpos   "+Integer.toString(desp), 6, 40, 0);
        g.drawString("syn"+Flanc, 104, 3, 0);
        g.drawString("↕", 85, 3, 0); 
          
        if(trig_level=="On") { 
            g.drawString("►", 6, 5*t_l
            g.drawString("◄", 221, 5*t_l
        } 
        //g.drawImage(img1, 10, 10, 0);
        //g.drawImage(img2, 140, 4, 0);
         
         
        //g.drawString(Integer.toString(getHeight()), 0,0, 0);   //240,234
        g.setColor(200, 255, 255); 
        g.fillRect(20, z-80+getHeight()/2, 201, 161);  
         
        g.setColor(0, 0, 0); 
        g.setStrokeStyle(g.DOTTED);
        g.drawLine(20, z-80+getHeight()/2, 20, z+80+getHeight()/2);
        g.drawLine(40, z-80+getHeight()/2, 40, z+80+getHeight()/2);
        g.drawLine(60, z-80+getHeight()/2, 60, z+80+getHeight()/2);
        g.drawLine(80, z-80+getHeight()/2, 80, z+80+getHe
        g.drawLine(100, z-80+getHeight()/2, 100, z+80+getHeight()/2);
        g.drawLine(120, z-80+getHeight()/2, 120, z+80+getHeight()/2);
        g.drawLine(140, z-80+getHeight()/2, 140, z+80+getHeight()/2);
        g.drawLine(160, z-80+getHei
        g.drawLine(180, z-80+getHeight()/2, 180, z+80+getHeight()/2);
        g.drawLine(200, z-80+getHeight()/2, 200, z+80+getHeight()/2);
        g.drawLine(220, z-80+getHeight()/2, 220, z+80+getHeight()/2);
         
        g.drawLine(20, z+getHeight()/2, 220, z+getHeight()/2);
        g.drawLine(20, z+20+getHeight()/2, 220, z+20+getHeight()/2);
        g.drawLine(20, z+40+getHeight()/2, 220, z+40+getHeight()/2);
        g.drawLine(20, z+60+getHeight()/2, 220, z+60+getHeight()/2);
        g.drawLine(20, z+80+getHeight()/2, 220, z+80+getHeight()/2);
        g.drawLine(20, z-20+getHeight()/2, 220, z
        g.drawLine(20, z-40+getHeight()/2, 220, z
        g.drawLine(20, z-60+getHeight()/2, 220, z
        g.drawLine(20, z-80+getHeight()/2, 220, z
         
        g.setStrokeStyle(g.SOLID); 
         
        if((StateA.equals("On")) && (StateB.
             for(int i=0;i<200;i=i+2) { 
              g.setColor(255, 0, 0);   
g.drawLine(i+20,z+(getHeight()/2)
(int)(((double)number[i+2+desp]))
              g.setColor(0, 0, 255); 
//g.drawLine(i+21,z+(getHeight()/2)

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

if(matriu==12) g.setColor(180,230,180); 
else g.setColor(200,200,200); 
g.fillRoundRect(101, 2, 34, 15, 10, 10);   //flanc 

g.drawString(StateA, 115, 21, 0); 
g.drawString(StateB, 115, 40, 0); 
g.drawString(ModeA, 142, 21, 0); 
g.drawString(ModeB, 142, 40, 0); 

ng(-((double)YshiftA)/20), 174, 21, 0); 
g.drawString(Double.toString(-((double)YshiftB)/20), 174, 40, 0); 
g.drawString(Double.toString(1/amplitudA), 205, 21, 0); 
g.drawString(Double.toString(1/amplitudB), 205, 40, 0); 

String("Tdiv  "+base_temps, 6, 21, 0); 
g.drawString("Trigg "+Trigg, 6, 3, 0);  
g.drawString("Xpos   "+Integer.toString(desp), 6, 40, 0); 
g.drawString("syn"+Flanc, 104, 3, 0); 

", 6, 5*t_l-7+z+getHeight()/2, 0); 
", 221, 5*t_l-7+z+getHeight()/2, 0); 

//g.drawImage(img1, 10, 10, 0);►◄ 
//g.drawImage(img2, 140, 4, 0); 

//g.drawString(Integer.toString(getHeight()), 0,0, 0);   //240,234 

80+getHeight()/2, 201, 161);   

g.setStrokeStyle(g.DOTTED); 
80+getHeight()/2, 20, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 40, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 60, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 80, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 100, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 120, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 140, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 160, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 180, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 200, z+80+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 220, z+80+getHeight()/2); 

g.drawLine(20, z+getHeight()/2, 220, z+getHeight()/2); 
g.drawLine(20, z+20+getHeight()/2, 220, z+20+getHeight()/2); 
g.drawLine(20, z+40+getHeight()/2, 220, z+40+getHeight()/2); 
g.drawLine(20, z+60+getHeight()/2, 220, z+60+getHeight()/2); 
g.drawLine(20, z+80+getHeight()/2, 220, z+80+getHeight()/2); 

20+getHeight()/2, 220, z-20+getHeight()/2); 
40+getHeight()/2, 220, z-40+getHeight()/2); 
60+getHeight()/2, 220, z-60+getHeight()/2); 
80+getHeight()/2, 220, z-80+getHeight()/2);  

 

if((StateA.equals("On")) && (StateB.equals("On"))){ 
 

g.drawLine(i+20,z+(getHeight()/2)-(int)(((double)number[i+desp]))-YshiftA,i+22,z+(getHeight()/2)
(int)(((double)number[i+2+desp]))-YshiftA); 

//g.drawLine(i+21,z+(getHeight()/2)-number[i+1+desp]*amplitudB-YshiftB,i+23,z+(getHeight()/2)

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

YshiftA,i+22,z+(getHeight()/2)-

YshiftB,i+23,z+(getHeight()/2)-
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number[i+3+desp]*amplitudB-YshiftB);    
            } 
        } 
        else if(StateA.equals("On")){
            for(int i=0;i<200;i++) { 
              g.setColor(255, 0, 0);   
              if( (int)(((double)(number[i+desp]))
              else if( (int)(((double)(number[i+desp]))
              else brosa1=(int)(((double)number[i+desp]))
               
              if( ( (int)((double)(number[i+1+desp]))
              else if( (int)(((double)(number[i+1+desp]))
              else  brosa2=(int)(((double)number[i+1+desp]))
                   
g.drawLine(i+20,z+(getHeight()/2)
            } 
        } 
        else if(StateB.equals("On")) {
            for(int i=0;i<200;i++) { 
               g.setColor(0, 0, 255); 
 g.drawLine(i+20,z+(getHeight()/2)
YshiftB,i+21,z+(getHeight()/2)-(int)(((double)(number[i+1+desp]))*amplitudB)
            }            
        } 
   
    } 
     
    protected  void keyPressed(int keyCode) {
        if(keyCode==getKeyCode(LEFT)){
      
            if((Hscale=="On")||(ShiftA=="On")||(ShiftB=="On")||(VscaleA=="On")||(VscaleB=="On")){}
             
            else if(Xpos.equals("On")){
                if((StateA.equals("On")) && (StateB.equals("On"))){
                       if(desp<14)  desp=desp+2;
                       } 
                else { 
                       if(desp<15)  desp=desp+1;
                       } 
           } 
            else { 
                if(matriu==12) matriu=11;
                else if(matriu==11) {matriu=10;trig_level="Off";}
                else if(matriu==10) matriu=12;
                else if(matriu==0) matriu=8;
                else if(matriu==1) matriu=9;
                else if(matriu==10) matriu=11;
                else if(matriu==11) matriu=10;
                else matriu=matriu-2; 
                } 
            if(matriu==11) { if(Trigg=="Level") trig_level="On"; else trig_level="Off
             repaint(); 
              
           } 
        if(keyCode==getKeyCode(RIGHT)){
            if((Hscale=="On")||(ShiftA=="On")||(ShiftB=="On")||(VscaleA=="On")||(VscaleB=="On")){}
            else if(Xpos.equals("On")){
                if((StateA.equals("On")) && (StateB.equals("On"))){
                    if(desp>1)  desp=desp
                } 
                else { 
                    if(desp>0)  desp=desp
                } 
            } 
            else { 

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

YshiftB);     

else if(StateA.equals("On")){ 

if( (int)(((double)(number[i+desp]))-YshiftA)>80 ) brosa1=80;  
else if( (int)(((double)(number[i+desp]))-YshiftA)< -80 ) brosa1=-80; 
else brosa1=(int)(((double)number[i+desp]))-YshiftA; 

if( ( (int)((double)(number[i+1+desp]))-YshiftA ) > 80 )brosa2=80; 
else if( (int)(((double)(number[i+1+desp]))-YshiftA) < -80 )brosa2=-80; 
else  brosa2=(int)(((double)number[i+1+desp]))-YshiftA;   

g.drawLine(i+20,z+(getHeight()/2)-brosa1,i+21,z+(getHeight()/2)-brosa2); 

else if(StateB.equals("On")) { 

g.drawLine(i+20,z+(getHeight()/2)-(int)(((double)number[i+desp])*amplitudB)-
(int)(((double)(number[i+1+desp]))*amplitudB)-YshiftB);                

protected  void keyPressed(int keyCode) { 
if(keyCode==getKeyCode(LEFT)){ 

if((Hscale=="On")||(ShiftA=="On")||(ShiftB=="On")||(VscaleA=="On")||(VscaleB=="On")){}

n")){ 
if((StateA.equals("On")) && (StateB.equals("On"))){ 

if(desp<14)  desp=desp+2; 

if(desp<15)  desp=desp+1; 

if(matriu==12) matriu=11; 
else if(matriu==11) {matriu=10;trig_level="Off";} 
else if(matriu==10) matriu=12; 
else if(matriu==0) matriu=8; 

matriu==1) matriu=9; 
else if(matriu==10) matriu=11; 
else if(matriu==11) matriu=10; 

if(matriu==11) { if(Trigg=="Level") trig_level="On"; else trig_level="Off";} 

if(keyCode==getKeyCode(RIGHT)){ 
if((Hscale=="On")||(ShiftA=="On")||(ShiftB=="On")||(VscaleA=="On")||(VscaleB=="On")){}
else if(Xpos.equals("On")){ 

ateA.equals("On")) && (StateB.equals("On"))){ 
if(desp>1)  desp=desp-2; 

if(desp>0)  desp=desp-1; 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

YshiftB);                 

if((Hscale=="On")||(ShiftA=="On")||(ShiftB=="On")||(VscaleA=="On")||(VscaleB=="On")){} 

if((Hscale=="On")||(ShiftA=="On")||(ShiftB=="On")||(VscaleA=="On")||(VscaleB=="On")){} 
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                if(matriu==10) matriu=11;
                else if(matriu==11) {matriu=12;trig_level="Off";}
                else if(matriu==12) matriu=10;
                else if(matriu==8) matriu=0;
                else if(matriu==9) matriu=1;
                else if(matriu==10) matriu=11;
                else if(matriu==11) matriu=12;
                else if(matriu==12) matriu=10;
                else matriu=matriu+2; 
                } 
            if(matriu==11) { if(Trigg=="Level") trig_level=
             repaint(); 
           } 
         
        if(keyCode==getKeyCode(UP)){
                
            if(Hscale=="On"){ 
                switch(bt){ 
                    case 2:{ base_temps="5us";bt=3; break;}
                    case 3:{ base_temps="10us";bt=4; break;}
                    case 4:{ base_temps="20us";bt=5; break;}
                    case 5:{ base_temps="50us";bt=6; break;}
                    case 6:{ base_temps="0.1ms";bt=7; break;}
                    case 7:{ base_temps="0.2ms";bt=8; break;}
                    case 8:{ base_temps="0.5ms";bt=9; break;}
                    case 9:{ base_temps="1ms";bt=10; break;}
                    case 10:{ base_temps="2ms";bt=11; break;}
                    case 11:{ base_temps="5ms";bt=12; break;}
                    case 12:{ base_temps="10ms";bt=13; break;}
                    case 13:{ base_temps="20ms";bt=14; break;}
                    case 14:{ base_temps="50ms";bt=15; break;}
                    case 15:{ base_temps="0.1s";bt=16; break;}
                    case 16:{ base_temps="0.2s";bt=17; break;}
                    case 17:{ base_temps="0.5s";bt=18; break;}
                    case 18:{ base_temps="1s";bt=19; break;}
                    case 19:{ base_temps="2s";bt=20; break;}
                    case 20:{ base_temps="5s";bt=21; break;}
                    case 21:{ base_temps="10s"; bt=22;break;}
                    case 22:{ base_temps="20s";bt=23; break;}
                    case 23:{ base_temps="1m";bt=24; break;}
                     
                }     
                st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('t',bt);
                //st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion(bt);
            } 
            else if(ShiftA=="On"){ 
                YshiftA=YshiftA-2; 
             } 
            else if(ShiftB=="On"){ 
                YshiftB=YshiftB-2; 
            } 
            else if(VscaleA=="On"){ 
                 if((0.019<amplitudA)&&(amplitudA<0.021)) amp
                 else if((0.049<amplitudA)&&(amplitudA<0.051)) amplitudA=0.02;   
                 else if((0.09<amplitudA)&&(amplitudA<0.11)) amplitudA=0.05;
                 else if((0.19<amplitudA)&&(amplitudA<0.21)) amplitudA=0.1;
                 else if((0.4<amplitudA)&&(amplitudA<0.6)) amplitudA=0.2;
                 else if((0.9<amplitudA)&&(amplitudA<1.1)) {amplitudA=0.5;ampli=10;
                                                            
                 else if((1.9<amplitudA)&&(amplitudA<2.1)) amplitudA=1.0;
                 else if ((4.9<amplitudA)&&(amplitudA<
                 else if ((9.9<amplitudA)&&(amplitudA<10.1)) amplitudA=5.0;
                 else if ((19.9<amplitudA)&&(amplitudA<20.1)) amplitudA=10.0;
                 else if ((49.9<amplitudA)&&(amplitudA<50.1)) amplitudA=20.0;
                 else if ((99.9<amplitudA)&&(amplitudA<100.1)) amplitudA=50.0;

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

0) matriu=11; 
else if(matriu==11) {matriu=12;trig_level="Off";} 
else if(matriu==12) matriu=10; 
else if(matriu==8) matriu=0; 
else if(matriu==9) matriu=1; 
else if(matriu==10) matriu=11; 
else if(matriu==11) matriu=12; 
else if(matriu==12) matriu=10; 

 

if(matriu==11) { if(Trigg=="Level") trig_level="On"; else trig_level="Off";} 

if(keyCode==getKeyCode(UP)){ 

case 2:{ base_temps="5us";bt=3; break;} 
case 3:{ base_temps="10us";bt=4; break;} 
case 4:{ base_temps="20us";bt=5; break;} 
case 5:{ base_temps="50us";bt=6; break;} 
case 6:{ base_temps="0.1ms";bt=7; break;} 
case 7:{ base_temps="0.2ms";bt=8; break;} 
case 8:{ base_temps="0.5ms";bt=9; break;} 
case 9:{ base_temps="1ms";bt=10; break;} 
case 10:{ base_temps="2ms";bt=11; break;} 
case 11:{ base_temps="5ms";bt=12; break;} 
case 12:{ base_temps="10ms";bt=13; break;} 
case 13:{ base_temps="20ms";bt=14; break;} 
case 14:{ base_temps="50ms";bt=15; break;} 
case 15:{ base_temps="0.1s";bt=16; break;} 
case 16:{ base_temps="0.2s";bt=17; break;} 
case 17:{ base_temps="0.5s";bt=18; break;} 
case 18:{ base_temps="1s";bt=19; break;} 
case 19:{ base_temps="2s";bt=20; break;} 
case 20:{ base_temps="5s";bt=21; break;} 
case 21:{ base_temps="10s"; bt=22;break;} 
case 22:{ base_temps="20s";bt=23; break;} 
case 23:{ base_temps="1m";bt=24; break;} 

st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('t',bt); 
//st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion(bt); 

if((0.019<amplitudA)&&(amplitudA<0.021)) amplitudA=0.01; 
else if((0.049<amplitudA)&&(amplitudA<0.051)) amplitudA=0.02;    
else if((0.09<amplitudA)&&(amplitudA<0.11)) amplitudA=0.05; 
else if((0.19<amplitudA)&&(amplitudA<0.21)) amplitudA=0.1; 
else if((0.4<amplitudA)&&(amplitudA<0.6)) amplitudA=0.2; 
else if((0.9<amplitudA)&&(amplitudA<1.1)) {amplitudA=0.5;ampli=10; 

                                                            st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('o',1);}
else if((1.9<amplitudA)&&(amplitudA<2.1)) amplitudA=1.0; 
else if ((4.9<amplitudA)&&(amplitudA<5.1)) amplitudA=2.0; 
else if ((9.9<amplitudA)&&(amplitudA<10.1)) amplitudA=5.0; 
else if ((19.9<amplitudA)&&(amplitudA<20.1)) amplitudA=10.0; 
else if ((49.9<amplitudA)&&(amplitudA<50.1)) amplitudA=20.0; 
else if ((99.9<amplitudA)&&(amplitudA<100.1)) amplitudA=50.0; 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('o',1);} 
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            } 
            else if(VscaleB=="On"){ 
                 if((0.19<amplitudB)&&(amplitudB<0.21)) amplitudB=0.1;
                 else if((0.4<amplitudB)&&(amp
                 else if((0.9<amplitudB)&&(amplitudB<1.1)) amplitudB=0.5;
                 else if((1.9<amplitudB)&&(amplitudB<2.1)) amplitudB=1.0;
                 else if ((4.9<amplitudB)&&(amplitudB<5.1)) amplitudB=2.0;
                 else if ((9.9<amplitudB)&&(amplitudB<10.1)) amplitudB=5.0;
            } 
            else if(trig_level=="On"){ 
                t_l=t_l-1; 
                st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('L',16
            } 
            else if(matriu==11) matriu=11;
            else if(matriu==12) matriu=12;
            else if(matriu==10) matriu=9;
            else if(matriu==8) matriu=10;
            else if((matriu==1)||(matriu==3)||(matriu==5)||(matriu==7)||(matriu==9)) matriu=matriu
            else matriu=matriu+1; 
            repaint(); 
           } 
        if(keyCode==getKeyCode(DOWN)){
             
            if(Hscale=="On"){ 
                switch(bt){ 
                    case 3:{ base_temps="2.5us";bt=2; break;}
                    case 4:{ base_temps="5us";bt=3; break;}
                    case 5:{ base_temps="10us";bt=4; break;}
                    case 6:{ base_temps="20us";bt=5; break;}
                    case 7:{ base_temps="50us";bt=6; break;}
                    case 8:{ base_temps="0.1ms";bt=7; break;}
                    case 9:{ base_temps="0.2ms";bt=8; break;}
                    case 10:{ base_temps="0.5ms";bt=9; break;}
                    case 11:{ base_temps="1ms";bt=10; break;}
                    case 12:{ base_temps="2ms";bt=11; break;}
                    case 13:{ base_temps="5ms";bt=12; break;}
                    case 14:{ base_temps="10ms";bt=13; break;}
                    case 15:{ base_temps="20ms";bt=14; break;}
                    case 16:{ base_temps="50ms";bt=15; break;}
                    case 17:{ base_temps="0.1s";bt=16; break;}
                    case 18:{ base_temps="0.2s";bt=17; break;}
                    case 19:{ base_temps="0.5s";bt=18; break;}
                    case 20:{ base_temps="1s";bt=19; break;}
                    case 21:{ base_temps="2s"; bt=20;break;}
                    case 22:{ base_temps="5s";bt=21; break;}
                    case 23:{ base_temps="10s";bt=22; break;}
                    case 24:{ base_temps="20s";bt=23; break;}
                }       
                st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('t',bt);
                //st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion(bt);
            } 
            else if(ShiftA=="On"){ 
                YshiftA=YshiftA+2; 
             } 
            else if(ShiftB=="On"){ 
                YshiftB=YshiftB+2; 
            } 
             else if(VscaleA=="On"){ 
                 if((0.009<amplitudA)&&(amplitudA<
                 else if((0.019<amplitudA)&&(amplitudA<0.021)) amplitudA=0.05;
                 else if((0.049<amplitudA)&&(amplitudA<0.051)) amplitudA=0.1;  
                 else if((0.09<amplitudA)&&(amplitudA<0.11)) amplitudA=0.
                 else if((0.19<amplitudA)&&(amplitudA<0.21)) amplitudA=0.5;
                 else if((0.4<amplitudA)&&(amplitudA<0.6)) {amplitudA=1.0;ampli=1;

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

if((0.19<amplitudB)&&(amplitudB<0.21)) amplitudB=0.1; 
else if((0.4<amplitudB)&&(amplitudB<0.6)) amplitudB=0.2; 
else if((0.9<amplitudB)&&(amplitudB<1.1)) amplitudB=0.5; 
else if((1.9<amplitudB)&&(amplitudB<2.1)) amplitudB=1.0; 
else if ((4.9<amplitudB)&&(amplitudB<5.1)) amplitudB=2.0; 
else if ((9.9<amplitudB)&&(amplitudB<10.1)) amplitudB=5.0; 

 

st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('L',16-t_l); 

se if(matriu==11) matriu=11; 
else if(matriu==12) matriu=12; 
else if(matriu==10) matriu=9; 
else if(matriu==8) matriu=10; 
else if((matriu==1)||(matriu==3)||(matriu==5)||(matriu==7)||(matriu==9)) matriu=matriu

if(keyCode==getKeyCode(DOWN)){ 

case 3:{ base_temps="2.5us";bt=2; break;} 
case 4:{ base_temps="5us";bt=3; break;} 
case 5:{ base_temps="10us";bt=4; break;} 
case 6:{ base_temps="20us";bt=5; break;} 
case 7:{ base_temps="50us";bt=6; break;} 
case 8:{ base_temps="0.1ms";bt=7; break;} 
case 9:{ base_temps="0.2ms";bt=8; break;} 
case 10:{ base_temps="0.5ms";bt=9; break;} 
case 11:{ base_temps="1ms";bt=10; break;} 
case 12:{ base_temps="2ms";bt=11; break;} 
case 13:{ base_temps="5ms";bt=12; break;} 
case 14:{ base_temps="10ms";bt=13; break;} 
case 15:{ base_temps="20ms";bt=14; break;} 

6:{ base_temps="50ms";bt=15; break;} 
case 17:{ base_temps="0.1s";bt=16; break;} 
case 18:{ base_temps="0.2s";bt=17; break;} 
case 19:{ base_temps="0.5s";bt=18; break;} 
case 20:{ base_temps="1s";bt=19; break;} 
case 21:{ base_temps="2s"; bt=20;break;} 
case 22:{ base_temps="5s";bt=21; break;} 
case 23:{ base_temps="10s";bt=22; break;} 
case 24:{ base_temps="20s";bt=23; break;} 

st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('t',bt); 
//st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion(bt); 

 
if((0.009<amplitudA)&&(amplitudA<0.011)) amplitudA=0.02; 
else if((0.019<amplitudA)&&(amplitudA<0.021)) amplitudA=0.05; 
else if((0.049<amplitudA)&&(amplitudA<0.051)) amplitudA=0.1;   
else if((0.09<amplitudA)&&(amplitudA<0.11)) amplitudA=0.2; 
else if((0.19<amplitudA)&&(amplitudA<0.21)) amplitudA=0.5; 
else if((0.4<amplitudA)&&(amplitudA<0.6)) {amplitudA=1.0;ampli=1; 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

else if((matriu==1)||(matriu==3)||(matriu==5)||(matriu==7)||(matriu==9)) matriu=matriu-1; 
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                 else if((0.9<amplitudA)&&(amplitudA<1.1)) amplitudA=2.0;
                 else if ((1.9<amplitudA)&&(amplitudA<2.1)) amplitudA=5.0;
                 else if ((4.9<amplitudA)&&(amplitudA<5.1)) amplitudA=10.0;
                 else if ((9.9<amplitudA)&&(amplitudA<10.1)) amplitudA=20.0;
                 else if ((19.9<amplitudA)&&(amplitudA<20.1)) amplitudA=50.0;
                 else if ((49.9<amplitudA)&&(amplitudA<50.1)) amplitudA=100.0;
            } 
            else if(VscaleB=="On"){ 
                 if((0.09<amplitudB)&&(amplitudB<0.11)) amplitudB=0.2;
                 else if((0.19<amplitudB)&&(amplitudB<0.21)) amplitudB=0.5;
                 else if((0.4<amplitudB)&&(amplitudB<0.6)) amplitudB=1.0;
                 else if((0.9<amplitudB)&&(amplitudB<1.1)) amplitudB=2.0;
                 else if ((1.9<amplitudB)&&(amplitudB<2.1)) amplitudB=5.0;
                 else if ((4.9<amplitudB)&&(amplitudB<5.1)) amplitudB=10.0;
                 
            } 
            else if(trig_level=="On"){ 
                t_l=t_l+1; 
                st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('L',16
            } 
            else if(matriu==11) matriu=11;
            else if(matriu==12) matriu=0;
            else if(matriu==10) matriu=8;
            else if(matriu==9) matriu=10;
            else if((matriu==0)||(matriu==2)||(matriu==4)||(matriu==6)||(matriu==8)) matriu=matriu+1;
            else matriu=matriu-1; 
             
            repaint(); 
           } 
        if(keyCode==getKeyCode(FIRE) ){
             
             if(matriu==0){ if(StateA=="On") StateA="Off"; else StateA="On";}
             if(matriu==1){ if(StateB=="On") StateB="Off"; else StateB="On";}
             if(matriu==2) { if(ModeA==" DC") ModeA=" AC"; else if(ModeA==" AC") ModeA="Gnd"; else 
ModeA=" DC"; } 
             if(matriu==3) { if(ModeB==" DC") ModeB=" AC"; else if(ModeB==" AC") ModeB="Gnd"; else 
ModeB=" DC"; } 
             if(matriu==4) { if(ShiftA=="On") ShiftA="Off"; el
             if(matriu==5) { if(ShiftB=="On") ShiftB="Off"; else ShiftB="On";}
             if(matriu==6) { if(VscaleA=="On") VscaleA="Off";else VscaleA="On";}
             if(matriu==7) { if(VscaleB=="On") VscaleB="Off";else VscaleB="On";
             if(matriu==8) { if(Hscale=="On") Hscale="Off";else Hscale="On";}
             if(matriu==9){ if(Xpos=="On") Xpos="Off"; else Xpos="On";}   
             if(matriu==10) { if(Trigg=="Auto") Trigg="Level"; else if(Trigg=="Level") Trigg="Auto";}
              
             if(matriu==12){ if(Flanc=="
                            st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('f',0);}  //
              
            repaint(); 
           } 
    } 
     
    /** 
     * Called when a key is released.
     */ 
    protected  void keyReleased(int keyCode) {
    } 
 
    /** 
     * Called when a key is repeated (held down).
     */ 
    protected  void keyRepeated(int keyCode) {
    } 
     

 Instrumentació en dispositius mòbils

 

                                                            st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('o',0);}
else if((0.9<amplitudA)&&(amplitudA<1.1)) amplitudA=2.0; 
else if ((1.9<amplitudA)&&(amplitudA<2.1)) amplitudA=5.0; 
else if ((4.9<amplitudA)&&(amplitudA<5.1)) amplitudA=10.0; 
else if ((9.9<amplitudA)&&(amplitudA<10.1)) amplitudA=20.0; 
else if ((19.9<amplitudA)&&(amplitudA<20.1)) amplitudA=50.0; 
else if ((49.9<amplitudA)&&(amplitudA<50.1)) amplitudA=100.0; 

if((0.09<amplitudB)&&(amplitudB<0.11)) amplitudB=0.2; 
else if((0.19<amplitudB)&&(amplitudB<0.21)) amplitudB=0.5; 
else if((0.4<amplitudB)&&(amplitudB<0.6)) amplitudB=1.0; 
else if((0.9<amplitudB)&&(amplitudB<1.1)) amplitudB=2.0; 
else if ((1.9<amplitudB)&&(amplitudB<2.1)) amplitudB=5.0; 
else if ((4.9<amplitudB)&&(amplitudB<5.1)) amplitudB=10.0; 

 

st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('L',16-t_l); 

else if(matriu==11) matriu=11; 
else if(matriu==12) matriu=0; 
else if(matriu==10) matriu=8; 
else if(matriu==9) matriu=10; 
else if((matriu==0)||(matriu==2)||(matriu==4)||(matriu==6)||(matriu==8)) matriu=matriu+1;

if(keyCode==getKeyCode(FIRE) ){ 

if(matriu==0){ if(StateA=="On") StateA="Off"; else StateA="On";} 
if(matriu==1){ if(StateB=="On") StateB="Off"; else StateB="On";} 

deA==" DC") ModeA=" AC"; else if(ModeA==" AC") ModeA="Gnd"; else 

if(matriu==3) { if(ModeB==" DC") ModeB=" AC"; else if(ModeB==" AC") ModeB="Gnd"; else 

if(matriu==4) { if(ShiftA=="On") ShiftA="Off"; else ShiftA="On";} 
if(matriu==5) { if(ShiftB=="On") ShiftB="Off"; else ShiftB="On";} 
if(matriu==6) { if(VscaleA=="On") VscaleA="Off";else VscaleA="On";} 
if(matriu==7) { if(VscaleB=="On") VscaleB="Off";else VscaleB="On";} 
if(matriu==8) { if(Hscale=="On") Hscale="Off";else Hscale="On";} 
if(matriu==9){ if(Xpos=="On") Xpos="Off"; else Xpos="On";}    
if(matriu==10) { if(Trigg=="Auto") Trigg="Level"; else if(Trigg=="Level") Trigg="Auto";}

if(matriu==12){ if(Flanc=="↑") Flanc="↓"; else Flanc="↑"; 
st2.connexio_bt.comunicacion.enviarComunicacion('f',0);}  //↑↓ 

led when a key is released. 

protected  void keyReleased(int keyCode) { 

* Called when a key is repeated (held down). 

protected  void keyRepeated(int keyCode) { 
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rComunicacion('o',0);} 

else if((matriu==0)||(matriu==2)||(matriu==4)||(matriu==6)||(matriu==8)) matriu=matriu+1; 

deA==" DC") ModeA=" AC"; else if(ModeA==" AC") ModeA="Gnd"; else 

if(matriu==3) { if(ModeB==" DC") ModeB=" AC"; else if(ModeB==" AC") ModeB="Gnd"; else 

if(matriu==10) { if(Trigg=="Auto") Trigg="Level"; else if(Trigg=="Level") Trigg="Auto";} 
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    /** 
     * Called when the pointer is dragged.
     */ 
    protected  void pointerDragged(int x, int y) {
    } 
 
    /** 
     * Called when the pointer is pressed.
     */ 
    protected  void pointerPressed(int x, int y) {
    } 
 
    /** 
     * Called when the pointer is released.
     */ 
    protected  void pointerReleased(int x, int y) {
    } 
     
public void takeScreenshot() 
{ 
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    String hora = Integer.toString(calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)) + "h
    Integer.toString(calendar.get(Calendar.MINUTE)) + "m
    Integer.toString(calendar.get(Calendar.SECOND))+"s";
     
    Image screen = Image.createImage( getWidth() , getHeight() ); 
    Graphics screenG = screen.getGraphics(); 
    paint(screenG);  
     
    int[] imgRgbData = new int[getWidth() * getHeight()];
    byte[] imageData2; 
         
    screen.getRGB( imgRgbData, 0, getWidth(), 0, 0, getWidth(), getHeight() );
   
    FileConnection fileCon;  
 
    try { 
         
     imageData2=encodeBMP(imgRgbData,getWidth(),getHeight());    
     fileCon=(FileConnection)Connector.open("file:///e:/Data/Foto_"+hora+".bmp",Connector.WRITE); 
fileCon.create();  
 
    out_picture = fileCon.openOutputStream();
  
    if(imageData2!=null) {out_picture.write(imageData2, 0, imageData2.length);}
    if(out_picture!=null) { out_picture.close(); }
    if(fileCon!=null) { fileCon.close();}
 
        } 
catch( IOException e ){ } 
catch( SecurityException e ){ /* no permission to create/write */ }   
  
} 
 
/* 
 public static byte[] getByteArray(Image image)
{ 
int raw[] = new int[image.getWidth() * image.getHeight()];
image.getRGB(raw, 0, image.getWidth(), 0, 0, image.getWidth(), image.getHeight());
byte rawByte[] = new byte[image.getWidth() * 
int n = 0; 
for(int i = 0; i < raw.length; i++) 
{ 
int ARGB = raw[i]; 
int a = (ARGB & 0xff000000) >> 24;
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dragged. 

protected  void pointerDragged(int x, int y) { 

* Called when the pointer is pressed. 

protected  void pointerPressed(int x, int y) { 

* Called when the pointer is released. 

protected  void pointerReleased(int x, int y) { 

Calendar calendar = Calendar.getInstance(); 
String hora = Integer.toString(calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)) + "h-" + 

Calendar.MINUTE)) + "m-" + 
Integer.toString(calendar.get(Calendar.SECOND))+"s"; 

Image screen = Image.createImage( getWidth() , getHeight() );  
Graphics screenG = screen.getGraphics();  

nt[getWidth() * getHeight()]; 

screen.getRGB( imgRgbData, 0, getWidth(), 0, 0, getWidth(), getHeight() ); 

imageData2=encodeBMP(imgRgbData,getWidth(),getHeight());     
fileCon=(FileConnection)Connector.open("file:///e:/Data/Foto_"+hora+".bmp",Connector.WRITE); 

out_picture = fileCon.openOutputStream(); 

{out_picture.write(imageData2, 0, imageData2.length);} 
if(out_picture!=null) { out_picture.close(); } 
if(fileCon!=null) { fileCon.close();} 

catch( SecurityException e ){ /* no permission to create/write */ }         

public static byte[] getByteArray(Image image) 

int raw[] = new int[image.getWidth() * image.getHeight()]; 
image.getRGB(raw, 0, image.getWidth(), 0, 0, image.getWidth(), image.getHeight()); 
byte rawByte[] = new byte[image.getWidth() * image.getHeight() * 4]; 

int a = (ARGB & 0xff000000) >> 24; 
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fileCon=(FileConnection)Connector.open("file:///e:/Data/Foto_"+hora+".bmp",Connector.WRITE); 
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int r = (ARGB & 0xff0000) >> 16;
int g = (ARGB & 0xff00) >> 8; 
int b = ARGB & 0xff; 
rawByte[n] = (byte)b; 
rawByte[n + 1] = (byte)g; 
rawByte[n + 2] = (byte)r; 
rawByte[n + 3] = (byte)a; 
n += 4; 
} 
 
raw = null; 
return rawByte; 
} 
*/   
 //-------------------------------------------------------
 
 public static byte[] encodeBMP(int[] rgb, int width, int height)
            throws IOException { 
        int pad = (4 - (width % 4)) % 4;
        // the size of the BMP file in bytes
        int size = 14 + 40 + height * (pad + width * 3);
        ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream(size);
        DataOutputStream stream = new DataOutputStream(bytes);
        // HEADER 
        // the magic number used to identify the BMP file: 0x42 0x4D
        stream.writeByte(0x42); 
        stream.writeByte(0x4D); 
        stream.writeInt(swapEndian(size));
        // reserved 
        stream.writeInt(0); 
        // the offset, i.e. starting address of the bitmap data
        stream.writeInt(swapEndian(14 + 40));
        // INFORMATION HEADER (Windows V3 header)
        // the size of this header (40 bytes)
        stream.writeInt(swapEndian(40));
        // the bitmap width in pixels (signed integer).
        stream.writeInt(swapEndian(width));
        // the bitmap height in pixels (signed integer).
        stream.writeInt(swapEndian(height));
        // the number of colour planes being used. Must be set to 1.
        stream.writeShort(swapEndian((short) 1));
        // the number of bits per pixel, which is the colour depth of the image.
        stream.writeShort(swapEndian((short) 24));
        // the compression method being used.
        stream.writeInt(0); 
        // image size. The size of the raw bitmap data. 0 is valid for uncompressed.
        stream.writeInt(0); 
        // the horizontal resolution of the image. (pixel per meter, 
        stream.writeInt(0); 
        // the vertical resolution of the image. (pixel per meter, signed integer)
        stream.writeInt(0); 
        // the number of colours in the colour palette, or 0 to default to 2n.
        stream.writeInt(0); 
        // the number of important colours used, or 0 when every colour is important;
        // generally ignored. 
        stream.writeInt(0); 
        // PALETTE 
        // none for 24 bit depth 
        // IMAGE DATA 
        // starting in the bottom left, working right and then up
        // a series of 3 bytes per pixel in the order B G R.
        for (int j = height - 1; j >= 0; j
            for (int i = 0; i < width; i++) {
                int val = rgb[i + width * j];
                stream.writeByte(val & 0x000000FF);
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int r = (ARGB & 0xff0000) >> 16; 

------------------------------------------------------- 

public static byte[] encodeBMP(int[] rgb, int width, int height) 

(width % 4)) % 4; 
// the size of the BMP file in bytes 
int size = 14 + 40 + height * (pad + width * 3); 
ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream(size); 

= new DataOutputStream(bytes); 

// the magic number used to identify the BMP file: 0x42 0x4D 

stream.writeInt(swapEndian(size)); 

// the offset, i.e. starting address of the bitmap data 
stream.writeInt(swapEndian(14 + 40)); 
// INFORMATION HEADER (Windows V3 header) 
// the size of this header (40 bytes) 

t(swapEndian(40)); 
// the bitmap width in pixels (signed integer). 
stream.writeInt(swapEndian(width)); 
// the bitmap height in pixels (signed integer). 
stream.writeInt(swapEndian(height)); 

nes being used. Must be set to 1. 
stream.writeShort(swapEndian((short) 1)); 
// the number of bits per pixel, which is the colour depth of the image. 
stream.writeShort(swapEndian((short) 24)); 
// the compression method being used. 

// image size. The size of the raw bitmap data. 0 is valid for uncompressed. 

// the horizontal resolution of the image. (pixel per meter, signed integer) 

// the vertical resolution of the image. (pixel per meter, signed integer) 

// the number of colours in the colour palette, or 0 to default to 2n. 

// the number of important colours used, or 0 when every colour is important; 

// starting in the bottom left, working right and then up 
// a series of 3 bytes per pixel in the order B G R. 

1; j >= 0; j--) { 
for (int i = 0; i < width; i++) { 

idth * j]; 
stream.writeByte(val & 0x000000FF); 
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                stream.writeByte((val >>> 8 ) & 0x000000FF);
                stream.writeByte((val >>> 16) & 0x000000FF);
            } 
            // number of bytes in each row must be padded
            for (int i = 0; i < pad; i++) {
                stream.writeByte(0); 
            } 
        } 
        byte[] out = bytes.toByteArray();
        bytes.close(); 
        // quick consistency check 
        if (out.length != size) 
            throw new RuntimeException("bad math");
        return out; 
    } 
 
    private static int swapEndian(int value) {
        int b1 = value & 0xff; 
        int b2 = (value >> 8 ) & 0xff;
        int b3 = (value >> 16) & 0xff;
        int b4 = (value >> 24) & 0xff;
  
        return b1 << 24 | b2 << 16 | b3 << 8 | b4 << 0;
    } 
 
    private static short swapEndian(short value) {
        int b1 = value & 0xff; 
        int b2 = (value >> 8 ) & 0xff;
  
        return (short) (b1 << 8 | b2 << 0);
    } 
 
 //---------------------------------------------------------
    public void commandAction(Command command, Displayable displayable) {
        //reloj.cancel(); 
        if (command==sortir){  
            Display.getDisplay(st2).setCur
         } 
        if (command==Photo){ 
            takeScreenshot(); 
            //mode="DC"; 
        } 
        if (command==AC){ 
            //mode="AC"; 
        } 
        
    } 
 
} 
 

Voltimetre.java 

package estacion; 
 
import javax.µCedition.lcdui.*; 
import java.lang.Object.*; 
 
public class Voltimetre implements CommandListener {
 
    public Display display; 
    public Station2 pare; 
    public Form pantalla=new Form("     Voltimetre");
    public StringItem vdc=new StringItem("Vdc = "
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stream.writeByte((val >>> 8 ) & 0x000000FF); 
stream.writeByte((val >>> 16) & 0x000000FF); 

// number of bytes in each row must be padded to multiple of 4 
for (int i = 0; i < pad; i++) { 

byte[] out = bytes.toByteArray(); 

throw new RuntimeException("bad math"); 

private static int swapEndian(int value) { 

int b2 = (value >> 8 ) & 0xff; 
int b3 = (value >> 16) & 0xff; 
int b4 = (value >> 24) & 0xff; 

return b1 << 24 | b2 << 16 | b3 << 8 | b4 << 0; 

private static short swapEndian(short value) { 

int b2 = (value >> 8 ) & 0xff; 

8 | b2 << 0); 

--------------------------------------------------------- 
public void commandAction(Command command, Displayable displayable) { 

Display.getDisplay(st2).setCurrent(st2.menu); 

public class Voltimetre implements CommandListener { 

public Form pantalla=new Form("     Voltimetre"); 
public StringItem vdc=new StringItem("Vdc = ",""); 
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    public StringItem vdc2=new StringItem("","");
    public StringItem vac=new StringItem("Vac = ","");
    public StringItem vac2=new StringItem("","");
    public StringItem res=new StringItem(" "," ");
    private Command enrere; 
    private double vmax,vmin; 
    public static int contador=0; 
     
    public Voltimetre(Station2 St2){
     pare=St2; 
     display=Display.getDisplay(pare);  
     enrere=new Command("Enrere",Command.BACK,1);
     pantalla.append(vdc); 
     pantalla.append(vdc2); 
     pantalla.append(res); 
     pantalla.append(vac); 
     pantalla.append(vac2); 
     Font f=Font.getFont(Font.FACE_PROPORTIONAL,Font.STYLE_ITALIC,Font.SIZE_LARGE);
     vdc.setFont(f); 
     vdc2.setFont(f); 
     vac2.setFont(f); 
     vac.setFont(f); 
      
     vdc2.setLayout(3); 
     vac2.setLayout(3); 
     vdc.setLayout(3); 
     vac.setLayout(3); 
     pantalla.addCommand(enrere);
     pantalla.setCommandListener(this);
    } 
    public void actualitza(double valor[]){
       double suma; 
       int cont_max=200; 
       vmax=valor[0]; vmin=valor[0];suma=0;
      
       for(int i=0;i<cont_max;i++) { 
            suma=suma+valor[i]; 
            if(valor[i]>vmax) vmax=valor[i];
            if(valor[i]<vmin) vmin=valor[i];
       } 
       suma=suma/cont_max; 
         
       String data,data2; 
       
       data=Double.toString(suma);
       //if (data.substring(0,1)=='-') data2=data.substring(0,5);
       //else data2="+"+data.substring(0,4);
       data2=data.substring(0,5); 
       vdc2.setText(data2); 
      
       data=Double.toString(vmax-vmin);
       data2=data.substring(0,5); 
       vac2.setText(data2); 
        
    } 
     
     public void commandAction (Command c,Displayable d){
         if (c==enrere){  
            //pare.veure_opcions(); 
            display.setCurrent(pare.menu);
         } 
     } 
} 
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public StringItem vdc2=new StringItem("",""); 
public StringItem vac=new StringItem("Vac = ",""); 
public StringItem vac2=new StringItem("",""); 
public StringItem res=new StringItem(" "," "); 

public Voltimetre(Station2 St2){ 

display=Display.getDisplay(pare);   
enrere=new Command("Enrere",Command.BACK,1); 

Font f=Font.getFont(Font.FACE_PROPORTIONAL,Font.STYLE_ITALIC,Font.SIZE_LARGE);

pantalla.addCommand(enrere); 
pantalla.setCommandListener(this); 

public void actualitza(double valor[]){ 

vmax=valor[0]; vmin=valor[0];suma=0; 

 

if(valor[i]>vmax) vmax=valor[i]; 
if(valor[i]<vmin) vmin=valor[i]; 

data=Double.toString(suma); 
') data2=data.substring(0,5); 

//else data2="+"+data.substring(0,4); 

vmin); 

public void commandAction (Command c,Displayable d){ 

display.setCurrent(pare.menu); 

Instrumentació en dispositius mòbils 

 

Font f=Font.getFont(Font.FACE_PROPORTIONAL,Font.STYLE_ITALIC,Font.SIZE_LARGE); 


